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OD REDAKTORA

Panie ministrze, odwagi!

Miała być konkurencja dla NFZ, potem NFZ miał być zdecentralizowany,
miała być niezależna od płatnika agencja
wyceny procedur medycznych, miała być
struktura szpitali strategicznych, miały być
tańsze leki, miały być dodatkowe środki na
znieczulenie każdej rodzącej...To niekompletna lista obietnic ministra Arłukowicza.
Żadna nie została zrealizowana. Nie wiem,
czy w tym kontekście to dobrze, ale fakt
jest taki, że pan minister nie rezygnuje.
Nie rezygnuje i ze stanowiska i z dalszych
obietnic. Właśnie dał sobie spokój z listą
„ma być”, bo z tą jakoś mu nie wyszło,
i rozpoczął tworzenie nowej. Jej roboczy
tytuł to „nie ma być”. Punkt pierwszy: nie
ma być kolejek. Nie da się ich zupełnie zlikwidować, bo w naszym systemie opieki
zdrowotnej to podstawowy regulator popytu na usługi medyczne. Pan minister wie
o tym doskonale. Dlatego postawił na onkologię. To poważny problem, a nie pole
do żartów, ale wygląda na to, że ci, którzy
mieli pecha zachorować przed przewidzianym na przyszły rok wejściem w życie „pakietu antykolejkowego”, zostali dotknięci
podwójnym nieszczęściem. Taki wniosek
sam się nasuwa po wysłuchaniu złożonych obietnic. Tylko że jest jeden haczyk.
To drugi punkt na nowej liście zamierzeń
ministra. Otóż nie ma być dodatkowych
pieniędzy. Zyska onkologia, stracą inne
dziedziny. Nie może być inaczej. Tylko dlaczego sektor, w którym pracujemy ma być
wiecznie niedofinansowany? Nie jest przecież tak, że nie ma pieniędzy. Z uwagi na
ograniczoną ilość miejsca, ledwie garstka
przykładów z podobno mniej niż zdrowie
priorytetowych obszarów. Podobno, ale
czy rzeczywiście?

Kilka tygodni temu „Dziennik Gazeta
Prawna” podał, że Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej wydało 49 milionów
złotych (roczny budżet dwóch powiatowych szpitali) na przeznaczony dla osób
w trudnej sytuacji materialnej portal
Emp@tia. Na utrzymanie „portalu dla bezdomnych”, bo takim mianem natychmiast
go obwołano, wspaniałomyślnie zabezpieczono 2 miliony złotych na rok. Przyparci
do muru przedstawiciele Ministerstwa zapewnili, że serwis to „nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną”,
powstały, by umożliwić potrzebującym
wygodniejszy kontakt z ośrodkami pomocy społecznej. W pierwszych miesiącach
z portalu skorzystano zaledwie kilkadziesiąt razy w skali kraju. Nie może to dziwić,
bo oprócz dostępu do internetu potrzebny jest komputer, tablet lub „od biedy”
smartfon, nie mówiąc już, że wypełnienie
wniosku wymaga założenia profilu w bazie
e-PUAP oraz podpisu elektronicznego, do
czego z kolei niezbędny jest... stały adres
zameldowania. Resort obiecuje poluzowanie wymagań autoryzacyjnych. Czekamy
wobec tego na centralny program zakupu
dla bezdomnych tabletów z modułem 3G,
co z pewnością zostałoby przez nich, jak
i koordynujących ambitny projekt urzędników, przyjęte z radością.
Skoro o stałych bywalcach dworców
mowa, już pod koniec roku niektórzy
z nich będą mogli na co dzień oglądać
włoskie Pendolino. Za 2,7 miliarda złotych
zakupimy 20 pociągów i centrum obsługi
technicznej, w którym Włosi będą nam
te pociągi serwisować i naprawiać, oczywiście za dodatkowe pieniądze. Przyznaję, podobają się mi te Pendolino. Takie
opływowe, błyszczące, przednie reflektory zawadiacko się im świecą. Ale równie
ładne pociągi produkuje bydgoska Pesa,
która dwa lata temu wywalczyła potężny
kontrakt na dostawę pociągów dla Deutsche Bahn, a w ubiegłym roku podpisała
kolejny na produkcję składów dla włoskich
kolei Trenitalia. Tak się jednak złożyło, że

w przetargu PKP Intercity oferta producenta Pendolino była „jedyną ważną”. Nie
narzekajmy. Jest szansa, że w 2022 roku
pomkniemy włoskim pociągiem na polskie Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie. 25 maja odbędzie się w stolicy
Małopolski referendum w tej sprawie.
Na razie za 48 milionów zabezpieczone
w budżecie na dwa lata, powstał komitet
organizacyjny. Jak każde ciało i to nie jest
doskonałe. Jego podstawową słabością jest
brak fachowców w składzie. Dlatego wniosek aplikacyjny ma zostać przygotowany
przez wynajętą w tym celu szwajcarską firmę. Za opracowanie wniosku Szwajcarzy
skasują 3,75 miliona złotych, a jeśli Kraków
zostanie w grze, dodatkowo 14,5 miliona.
Z widocznych działań krakowskiego komitetu, należy wymienić telewizyjny spot
reklamowy za 1,5 miliona złotych i logo za
jedyne 80 tysięcy złotych. Jego obejrzenie
polecam wszystkim, którzy mają kompleksy na punkcie zdolności plastycznych.
Proszę nie myśleć, że upodobałem sobie obecny rząd. W latach 90. przerabialiśmy już inicjatywę Kraków 2022. Wtedy
to się nazywało Zakopane 2006. W 1999
roku, gdy zapadła decyzja wyborze organizatora igrzysk, nawet najwięksi entuzjaści
pomysłu widzieli, że byliśmy bez szans.
Słabiutka infrastruktura, zero porządnych
planów, nader skromna w porównaniu ze
Sionem i zwycięskim Turynem prezentacja. Tylko związany z AWS burmistrz
Zakopanego Adam Bachleda-Curuś oraz
jego zaufani współpracownicy nie mieli
powodów do narzekań i do końca tryskali optymizmem. Nic zaskakującego. Nie
tylko zarobili, ale i zwiedzili pół świata,
rzecz jasna, by podpatrywać organizację
wielkich imprez sportowych.
I niech ktoś powie, że nie mamy pieniędzy. Panie ministrze, odwagi! Proszę się
dobrze rozejrzeć. Jest pełno pieniędzy do
wydania. Naprawdę nie musi nas pan ciągle zachęcać do zaciskania pasa.

Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org
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OD PREZESA

Łukasz Wojnowski
Prezes KPOIL w Toruniu
W bieżącym numerze „Meritum”
znajdziecie Państwo relacje z dwóch
wydarzeń: XII Krajowego Zjazdu Lekarzy i XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL.
Nasz lokalny zjazd, mający charakter sprawozdawczo-budżetowy,
z oczywistych powodów nie wzbudzał
większych emocji. Od poprzedniego,
jesiennego zjazdu minęły zaledwie trzy
miesiące. Czas ten poświęciliśmy na
przygotowanie budżetu na 2014 rok
i powołanie komisji problemowych
ORL na nową kadencję.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w pracach tych komisji. Liczymy nie
tylko na koleżanki i kolegów mających niespożyte zasoby sił i energii,
ale przede wszystkim na osoby chcące wnieść „świeży powiew” – będziemy was wspomagali w realizacji nowych, innowacyjnych pomysłów.
Delegaci, przyjmując uchwałę nr
8/XXXII/2014, podzielili powszechną
opinię, że zjazdy odbywające się w tak
krótkich odstępach czasu (do czego jesteśmy zobligowani ustawowo) nie są
uzasadnione i generują jedynie większe
koszty funkcjonowania samorządu.

Więcej emocji i oczekiwań towarzyszyło Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.
Było to oczywiste, gdyż ten zjazd miał
charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zapewne wszyscy znają wyniki wyborów, a o kulisach dowiedzą się więcej
z relacji naszych delegatów, które są
zamieszczone w dalszej części numeru.
Przypominam, że obecnie wybory
odbywały się według nowej ordynacji
i przyznaję, że pomimo wcześniejszych
moich obaw związanych z dużym
stopniem skomplikowania procedur
umożliwiających głosowanie korespondencyje, okazały się sukcesem
organizacyjnym. Największym plusem
nowej ordynacji jest zdecydowanie
większa frekwencja – więcej członków
samorządu skorzystało ze swojego
prawa wyborczego. Minusem są większe koszty przeprowadzenia wyborów
i brak możliwości zaprezentowania się
kandydatów (brak elementu kampanii
wyborczej, co w oczywisty sposób stawia w uprzywilejowanej pozycji osoby
już znane, wcześniej działające).
Co do samego Krajowego Zjazdu
Lekarzy...
Zaniepokojony jestem „specyficznym“ interpretowaniem przez niektórych kolegów zapisów regulaminowych
zjazdu (o czym wspominają w swoich
relacjach również pozostali nasi delegaci). Najbardziej rażącym przykładem
„nadinterpretacji“(według wielu – po

prostu manipulacji) była opinia Komisji
Uchwał i Wniosków, że uprawnienia do
rekomendowania lub nierekomendowania zgłoszonego projektu apelu, stanowiska czy uchwały są równoznaczne
z prawem Komisji do arbitralnej decyzji
o przedstawieniu lub nie propozycji delegatów czy okręgowych rad lekarskich
(!) na forum zjazdowym.
Komisja w ten sposób uzurpuje sobie prawo do blokowania dyskusji najważniejszego zgromadzenia naszego
samorządu!
Dość powiedzieć, że po burzliwej
wymianie zdań i zwołaniu w trybie pilnym Komisji Regulaminowej, w wyniku
czego udało się doprowadzić do przedstawienia blokowanych wniosków
(m.in. dotyczący zasad odprowadzania
składek na NIL, możliwości zatrudniania lekarza przez drugiego lekarza bez
konieczności zakładania tzw. podmiotu
leczniczego), kilka z nich zostało przyjętych w głosowaniu przez większość
zgromadzonych delegatów.
Nie chcę, by nasz samorząd zaczął działać jak nasz parlament, gdzie
wszystkie chwyty są dozwolone byle
osiągnąć doraźny, partyjny cel. Oczekuję, że osoby z (nadmiernie?) rozbudzonym temperamentem politycznym
przeniosą się ze swoją działalnością
w obszary działań stricte politycznych
i nie będą zagarniały naszego samorządu (choć to kąsek łakomy).

Tuż przed zamknięciem bieżącego numeru dotarła do nas bardzo miła informacja, że Pan Doktor
Janusz Czarnecki z Torunia zajął I miejsce w kategorii proza w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego dla Lekarzy im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”.
Serdecznie gratulujemy
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Pozjazdowy trójgłos
W dniach 20 - 22 marca br. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Każdy zjazd ma swoją atmosferę, tym
razem była ona dość napięta. Na pewno
złożyły się na to wybory nowego prezesa,
rady, naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, ale i sytuacja ogólna
w ochronie zdrowia. Nerwowym dniem
był zwłaszcza piątek, w który to miała
odbyć się, już od dawna zapowiadana
w mediach, konferencja prasowa premiera
i ministra zdrowia, ujawniająca planowane duże zmiany w ochronie zdrowia. Zaproszony na Zjazd minister zdrowia, nie
zaszczycił nas swoją obecnością i nie przyszło mu do głowy, by nam, jako najbardziej
zainteresowanym, przekazać informacje
o owych planach. Nieprzypadkowy też
zdaje się być termin owej konferencji prasowej. Powstał nawet pomysł, by przerwać
zjazd i całą grupą 400 osób pojechać do
kancelarii premiera i wziąć udział w tym
wydarzeniu. Opcja za i przeciw spierała
się na argumenty i ostatecznie wygrała
postawa powściągliwa. Jak się okazało,
rację mieli ci, którzy studzili gorące głowy. Na tle bajkowej ministerialnej wizji
przyszłości (bez wskazania finansowania),
zapowiedzi bezwzględnego rozliczania
lekarzy z czasu działania (bez wskazania
zabezpieczenia potrzeb odpowiednim
personelem i aparaturą z jednoczesnym
sugerowaniem opieszałości medyków
w pracy), uprawnień dla pielęgniarek (co
z tego, że absurdalnych i bez wskazania
źródeł finansowania ich decyzji) wyszłoby
tak jakbyśmy bali się tylko o nasze profity.
Wyszłoby, a media by to jeszcze rozdmuchiwały, że może być dobrze, a nie jest,
bo to lekarze z obrzydliwego egoizmu nie
chcą owego dobra. Większość z nas wie,
że zapowiedzi Ministra są nierealne w tej
formie, jaką przedstawił, ale dyskutować
można z fachowcami, osobami zorien-
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Nasza reprezentacja w Warszawie. Od lewej: dr A. Pacholec, dr W. Kaatz, dr P. Hubert,
dr W. Umiński, dr S. Hapyn, dr Ł. Wojnowski, dr A. Kunkel, mec. K. Izdebski, dr S. Józefowicz.

W zwartym szyku na sali obrad. Od lewej: dr Ł. Wojnowski, dr A. Kunkel, dr S. Józefowicz,
dr M. Janowski, dr W. Umiński.

towanymi w sprawie, a nie z pacjentami
i dziennikarzami. Nie pozostaje nam więc
nic innego jak poczekać na konkrety.
Zdecydowano się na przekazanie Ministrowi Zdrowia listu „Do przyjaciela le-

karzy”, podpisanego przez uczestników
zjazdu, złożonego na jego ręce w czasie
owej konferencji prasowej.
Wybraliśmy prezesa NRL, którym został
na drugą kadencję Maciej Hamankiewicz

KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
i NROZ, którym został Grzegorz Wrona. Do
członkostwa w strukturach naczelnych izby
kandydowali z naszego ramienia:
Sławomir Józefowicz – do NRL i NKW,
Wojciech Kaatz – do NRL i NKW,
Anita Pacholec – do NRL.
Wybrany został Sławomir Józefowicz
do NKW.
W dyskusji dużo gorzkich słów usłyszała odchodząca naczelna rada, zwłaszcza w zakresie wydatków na członkostwo
i uczestnictwo w światowych organizacjach medycznych, a były one dość pokaźne. Temat nie jest prosty, bo trzeba
wypośrodkować między chęciami a możliwościami. Organizacji jest wiele, członkostwa są kosztowne, a dochodzą jeszcze
koszty uczestnictwa w posiedzeniach odbywających się na całym świecie. Nie znaczy to jednak że mamy całkiem zamknąć
się w swoim grajdole. Skutkiem dyskusji
zjazdowej jest uchwała zobowiązująca
NRL do przeanalizowania i zmodyfikowania swojej działalności w tym zakresie.
Permanentny brak zwrotu kosztów,
poniesionych przez izby okręgowe na
rzecz czynności, za które powinno płacić
ministerstwo zdrowia, wzrost kosztów
utrzymania oraz zwiększenie działalności
szkoleniowej wymusza również zwiększenie ich finansowania.
Po burzliwej dyskusji zmieniony został
więc sposób naliczania składki okręgowych izb na rzecz naczelnej. Będzie to od
1.07.2014 r. 15% procent od rzeczywiście
zebranych składek, a nie jak dotychczas
od wszystkich członków izby. Spowoduje
to pozostanie większej części pieniędzy
w izbach okręgowych.
Głosuje dr Anita Pacholec.

Zapewne nie unikniemy również dyskusji na temat wysokości składek na izbę
lekarską. Tak na marginesie, to jest ona
chyba najniższa ze wszystkich składek
samorządów zawodowych, bo chociażby
składki wśród prawników kształtują się
w przedziale 100 -160 zł/mc.
Anita Pacholec
***
Wyruszyliśmy w słoneczne przedpołudnie we czwartek 20 marca, by po niedługiej, trwającej trochę ponad trzy godziny podróży rozprostować kości przed
znanym z poprzednich Zjazdów Novotelem. Rejestracja i akomodacja odbyły
się nadzwyczaj sprawnie co mogło być
dobrym prognostykiem na dalszy przebieg Zjazdu. Po uzupełnieniu niedoborów kalorycznych całkiem przyzwoitymi
daniami kuchni hotelowej, punktualnie
o czwartej po południu Prezes NIL dokonał otwarcia Zjazdu, zgodnie z tradycją, odśpiewaniem hymnu państwowego. Dalej produkowali się liczni goście
Zjazdu, w tym przedstawiciele naszego
kolegi Bartosza, który nie znalazł dość
determinacji (odwagi?), aby osobiście
stanąć przed gremium delegatów, reprezentantów naszej korporacji z całej
Polski. Może zresztą dobrze się stało,
bo miałkość merytoryczna wystąpienia
owego reprezentanta MZ harmonizowała z oczekiwaniami delegatów od
tej instytucji. Diametralnie różne było
wystąpienie przedstawiciela Naczelnej
Rady Adwokackiej, który jednoznacznie wskazał na potrzebę konsekwentnej
i twardej postawy korporacji zawodowych w obronie ich praw i norm etycz-

nych. Inne wystąpienia skwituję, że była
to kurtuazja na przeciętnym poziomie.
Kolejnymi epizodami części oficjalnej
Zjazdu było wręczenie zakwalifikowanym
przez kapitułę odznaczeń Meritus pro
Medicis, a dalej wręczenie dyplomów najlepszym z nas w uprawianiu sportu. Nikt
z naszego grona nie znalazł się wśród odznaczonych.
Przystąpiono do roboczej części Zjazdu, tj. wyboru przewodniczącego Zjazdu
i pozostałych agend i komisji zjazdowych.
Bez konkurencji z sali (nb. również bez

próby wykreowania jej przez Prezesa NIL ) przedstawiono kandydaturę
kol. Andrzeja Sawoniego, notorycznego
przewodniczącego zjazdów lekarskich,
przyjętą bez sprzeciwu sali. Miłym zaskoczeniem był komunikat komisji mandatowej o uczestnictwie w Zjeździe 91%
uprawnionych delegatów, co w przekroju
dotychczasowych frekwencji zjazdowych
stanowiło znakomity wynik.
Przedstawione następnie sprawozdania kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej,
działalności finansowej NIL i Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przyjęto bez większego wrażenia. Temperatura obrad wzrosła znacząco po przedstawieniu sprawozdania kadencyjnego
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, w którym
przedstawiono sporo krytycznych uwag
na temat działalności NIL, a w szczególności gospodarką finansami i decyzjami
o kontaktach międzynarodowych. Sprawozdanie to spotkało się z żywiołowym
protestem NIL, momentami trochę chaotycznym, by nie rzec histerycznym. Ostatecznie NKR zgłosiła wniosek o udzielenie
ustępującej NIL absolutorium, co Zjazd zaakceptował, acz nie jednogłośnie.
Kolejne sprawozdania kadencyjne
przyjmowane były przez Zjazd przy umiarkowanej dyskusyjnej aktywności delegatów. Sprawozdania NROZ, NSL i KKW
zostały przyjęte przytłaczającą większością
głosów. Na tym, około 22.00, obrady zakończono, zaś kameralne narady członków
naszej delegacji trwały nadal w gościnnej
kwaterze Wojtka i Sławka. Dokonano wielu niezwykle zawiłych i chytrych symulacji
naszych działań dla zapewnienia naszemu
przedstawicielowi/przedstawicielom miejsca mandatowego w wyborach do NIL.
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Niestety, kolejne krytyczne analizy takich
działań wiodły do konstatacji o ich znikomej (czytaj: żadnej) skuteczności. Na nic
zdało się sięgnięcie po pomoc Aqua Vite.
Jak się miało następnego dnia okazać, owe
analizy miały stygmat proroctw. Po raz
kolejny okazało się, że demokracja arytmetyczna nie toleruje obecności niskich
liczebnie grup przedstawicielskich.
Następny dzień, piątek 21., rozpoczął
się od zaprezentowania kandydatów na
stanowisko prezesa NRL. Komiczną stroną tych poczynań było, że większość, jeśli nie wszyscy delegaci, wiedzieli między
kim odbędzie się ta batalia. Zgłoszono
zgodnie z procedurą dwie kandydatury:
ustępującego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kol. Jolantę
Orłowską-Heitzman oraz ustępującego
Prezesa NIL kol. Macieja Hamankiewicza.
Oboje kandydaci przedstawili się oraz
zaprezentowali plany działania NIL pod
ich ewentualnym przywództwem. Nie
wdając się w szczegóły obydwu prezentacji kandydatów, można z całą pewnością
powiedzieć, że korporacja lekarska po ich
realizacji w niedługim czasie stałaby się
potęgą w strukturach samorządów zawodowych, dyktującą organom administracji
rządowej i samorządowej warunki nie do
odrzucenia, a członkom korporacji erę
mlekiem i miodem płynącą. Takie są jednak obyczaje III RP, że dla obietnic żadnej
tamy nie ma, bo i dla rzetelnego rozliczenia z ich realizacji – też nie. Zjazd potraktował przedstawione plany ze zrozumieniem, a ostateczny rezultat batalii zdaje
się wskazywać, że być może prezentacja
kol. Macieja Hamankiewicza była bardziej przekonywująca, ponieważ pokonał
on swoją oponentkę stosunkiem głosów
blisko 3:1. Równolegle odbyły się wybory na stanowisko Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród
czworga pretendentów najbardziej przemówił do wyobraźni Delegatów plan działania przedstawiony przez kol. Grzegorza
Wronę, delegata Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, który przekonującą
większością głosów pokonał współpretendentów. Po opadnięciu emocji wyboru
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prominentnych przedstawicieli naszej korporacji, przystąpiono do wyboru organów
NIL, zastępców NROZ i KKW. Elementem
tych wyborów miało być wg programu
Zjazdu prezentacja kandydatów. Z przykrością przychodzi zauważyć, że owa prezentacja polegała na odczytaniu nazwisk
zgłoszonych kandydatów i odebrania
potwierdzenia o zamiarze kandydowania
do określonego organu. Jak ma się taki
proceder do przedstawiania się kandydatów i możliwości świadomego wyboru
najlepszych kandydatów do organów NIL
i pozostałych, niech oceni czytelnik. Nie
dziwi więc, że w organach NIL prym będą
wiedli kandydaci desygnowani przez tzw.
duże izby i ich akolici.
Nie sądźcie jednak, że nie pozostawiliśmy trwałego śladu naszej obecności na
Zjeździe. Stało się to za sprawą brawurowej obrony zgłoszonej przez nas uchwały,
obligującej Zjazd do zmiany trybu wnoszenia opłat na rzecz NIL nie jako kwoty liczonej od liczby członków okręgowej izby
lekarskiej, a od rzeczywistych, zaksięgowanych wpłat składek członkowskich. Jak
można było się spodziewać, owa uchwała
nie spotkała się z życzliwym przyjęciem
wieloletnich działaczy NIL izby mazowieckiej. Na wszelkie sposoby apelowano do
Zjazdu, aby tej uchwały nie akceptował.
Być może za sprawą owych apeli, Zjazd
uchwałę przyjął znaczącą większością
głosów. Harcownikami pierwszej linii natarcia byli Wojtek i Sławek i im przyznać
należy wawrzyn zwycięstwa. Wykazali się
podobną swadą i aktywnością w obronie
integralności uchwał połączonych, decyzją Komisji Uchwał i Wniosków, w jedną
uchwałę, mającą pretensję do bycia wypadkową owych jednostkowych. Wespół
z aliantami z OIL w Białymstoku doprowadzili do reasumpcji oceny zgłoszonych
uchwał i, jak się okazało, przyjęcia kilku
z nich przez Zjazd, które w oczach Komisji
Uchwał i Wniosków uznawane były za niewarte przedstawienia. Konsekwencją tej
batalii było zobowiązanie NIL do takiego
przeredagowania regulaminów pracy Komisji Uchwał i Wniosków, aby podobne
ułomności w jej pracy nie były możliwe.

W trakcie obrad delegaci usiłowali
obejrzeć konferencję prasową Pana Premiera ze współpracownikiem ds. ochrony
zdrowia, jednak prezentowane teksty wywołały tak burzliwe reakcje uczestników
Zjazdu, raczej nie o charakterze aplauzu
,a wprost przeciwnie, że ostatecznie przerwano ten spektakl. Kuluarowe oceny
obejrzanych fragmentów nie nadają się
do zacytowania.
W ostatnim dniu Zjazdu wysłuchaliśmy
wystąpień nowo wybranego Prezesa NIL
i nowo wybranego Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej. O ile wystąpienie tego drugiego utrzymywało się
mniej więcej w tonie przedwyborczym,
to uwagę zwracało mocno utemperowane merytorycznie wystąpienie nowego
Prezesa NIL, może dlatego znacznie bardziej strawne dla słuchaczy. Przy, nadal
formalnie potwierdzonym przez Komisję
Mandatową, kworum liczby delegatów
(ewenement w porównaniu z poprzednimi zjazdami!) przewodniczący kol. Andrzej Sawoni, z ewidentna ulgą, ogłosił
zamknięcie Zjazdu. Po pożegnalnym obiedzie opuściliśmy gościnny Novotel i przy
nadal pięknej pogodzie, acz z mieszanymi
wrażeniami pozjazdowymi, ruszyliśmy do
domu.
A teraz podsumowanie w naparstku:
plusy – dość składna organizacja i przestrzeganie porządku obrad, jedność
miejsca akomodacji i obrad, przyzwoity
standard hotelu, minusy – dostarczenie
delegatom treści materiałów zjazdowych
w dniu rozpoczęcia Zjazdu, farsa świadomego wyboru członków organów NIL
i tłamszenie możliwości udziału przedstawicieli małych izb w tych organach,
momenty bałaganu przy stole prezydialnym w trakcie obrad, zbyt wyrozumiałe
traktowanie przez prowadzącego Zjazd
gadulstwa delegatów, i to zarówno tego
hedorowego, jak i mikrofonowego, nieopanowany przez przewodniczącego
Zjazdu „ciąg na mikrofon” niektórych
delegatów, wieloletnich członków naczelnych organów, przyjmujący momentami
postać wypowiedzi poza regulaminem
obrad.

KRAJOWY ZJAZD LEKARZY

Piękna pogoda zachęcała do dyskusji na świeżym powietrzu. Od lewej: dr Piotr Hubert i dr
Andrzej Kunkel – wiceprezesi KPOIL.

Na koniec przedstawienie dramatis
personae: Sławek – kol. Sławomir Józefowicz, Wojtek – kol. Wojciech Kaatz.
Zaprezentowane reminiscencje są z natury rzeczy subiektywne i tylko ja odpowiadam za możliwe, będące ich konsekwencją, polemiki i zastrzeżenia.

Andrzej Kunkel
***
Zjazd organizacyjnie i logistycznie
przebiegał sprawnie, merytorycznie nie
wniósł nowego powiewu, wśrod zaproszonych gości obecni byli jedynie niżsi
rangą urzędnicy z Kancelarii Prezydenta i
Ministra Zdrowia. Podsumował to w swoim wystąpieniu Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej (wg mojej opinii najlepsze
wystąpienie na całym Zjeździe), że w niedalekiej przyszłości będzie na takie zjazdy delegowana sekretarka z Ministerstwa
z pismem. Minister razem z premierem
wystąpił z programem antykolejkowym
w Kancelarii Premiera na specjalnej konferencji, odbywało się to w drugim dniu
zjazdu, delegaci oglądali konferencję na
telebimach, o merytorycznej zawartości nie będę wspominał, bo jej nie było,
były tylko hasła i pobożne życzenia, bez

konkretów i zabezpieczenia finansowego.
Wybory na Prezesa NRL przebiegały bez
sensacji i niespodzianek – ponownie został wybrany dr Maciej Hamankiewicz. Natomiast wybory do NRL zostały ponownie
zdominowane przez dyktat kilku dużych
Izb wskutek czego wybrano popieranych
przez nich kandydatów. Jest kilka nowych
twarzy, ale nasz misterny plan wyborczy legł w gruzach i mamy tylko członka
z urzędu w strukturach NRL, tj. dr. Łukasza
Wojnowskiego.
List dr. Matyji do kolegi ministra (będący swoistą parafrazą odpowiedzi na
list Ministra do Kolegów Lekarzy) tak się
spodobał w formie i treści kolegom delegatom, że został przyjęty jako apel i z podpisami delegatów przesłany do ministerstwa. Pojawił się nieformalny pomysł, aby
delegaci udali się gremialnie autobusami
na konferencję do Kancelarii Premiera
i tam osobiście wręczyli apel, a być może
zadali pytania lub sprowokowali dyskusję.
Ten pomysł już na etapie wstępnego sondażu był skrzętnie niwelowany różnego rodzaju przeszkodami, a to formalnymi, a to
organizacyjnymi, i nie wszedł jako punkt
programu Zjazdu i również zabrakło odważnego, aby go zgłosić jako wniosek
formalny zjazdu. A szkoda, bo taka akcja

mogłaby pokazać naszą determinację do
wprowadzenia zmian i uwidocznić pomijanie naszego środowiska przy opiniowaniu kluczowych projektów. Podobnie
przedstawiała się sprawa odnośnie prób
wprowadzenia pod obrady Zjazdu projektu uchwały nakazującej Naczelnemu
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej podejmowanie z urzędu spraw w zakresie naruszania kodeksu etyki przez lekarzy urzędników i posłów. Skończyło się na
żarliwym przekonywaniu kolegów z NRL,
że takie możliwości istnieją i nie ma potrzeby uchwalania w tej sprawie uchwały.
W sprawie składek trwała swoista batalia, udało się przeforsować uchwałę, aby
odpis dla NIL był dokonywany od faktycznie zebranych w danym miesiącu składek,
a nie od należnych (tak było do tej pory),
natomiast próby wprowadzenia pod obrady projektu uchwały zobowiązującej NRL
do rozważenia podwyżki składki członkowskiej spotkały się ze zdecydowanym
oporem zarówno Komisji Uchwał i Wniosków, jak i delegatów, i mimo poprawek
wprowadzanych na bieżąco, wniosek przepadł w głosowaniu.
Wystąpienie nowego – starego Prezesa NRL rozczarowało zupełnie, nie wniosło
niczego nowego oraz nie zawierało żadnej wizji działań NRL na przyszłą kadencję,
a za kuriozalne należy uznać stwierdzenie,
iż delegaci byli leniwi i strachliwi i nie odważyli się pojechać pod Kancelarię Premiera podczas jego konferencji na temat
kolejek. Wydaje się, iż osoba ubiegająca się
o przywództwo i jednocześnie ustępujący prezes był jedną z nielicznych osób na
sali obrad, której poparcie dla tej inicjatywy miało szanse wcielenia jej w życie.
Zjazd zakończyłby się niczym, gdyby nie
rzutem na taśmę inicjatywa Kol. Włodarczyka i zgłoszenie apelu wyrażającego dezaprobatę Zjazdu w stosunku do ministra
zdrowia za formę, sposób przedstawienia
i proponowane rozwiązania problemu kolejkowego.

Stanisław Hapyn
fot. E.W.
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Wyróżnieni Brylantowym Laurem Medycznym
(w imieniu dr. Andrzeja Kedzierskiego dyplom odebrała żona).

Dr Wojciech Kaatz dzielił
się refleksjami ze zjazdu
krajowego. Wtórował mu
siedzący obok
dr Andrzej Kunkel.

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy KPOIL
W ostatnią sobotę marca w nowej
siedzibie naszej Izby obradował XXXII
Okręgowy Zjazd Lekarzy KPOIL. Przed
rozpoczęciem obrad siedmiu lekarzy
uhonorowano Brylantowym Laurem Medycznym. Byli to: dr Stanisław Izdebski, dr
Andrzej Kędzierski, dr Edward Kustra, dr
Aleksander Szczęsny, dr Maria Śpiewak-Szczęsna, dr Bożena Budny, dr Kazimierz
Górski. Warto podkreślić, że wyróżnieni
przepracowali w zawodzie 50 lat, wykonując go w godny sposób. Serdecznie gratulujemy! Jako że poprzedni Zjazd miał miejsce cztery miesiące wcześniej, tym razem
realizacja agendy zajęła tylko trzy godziny.
Dyskusję zdominowały refleksje naszych
delegatów na niedawny zjazd krajowy
(zamieszczamy je w osobnym materiale).
Poniżej prezentujemy legislacyjny dorobek
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL
w formie przyjętych uchwał i apeli.
(red.)
fot. Sławomir Badurek,
Elżbieta Wierzbowska-Umińska
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U C H W A Ł A Nr 6/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 29 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej
Na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia
02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
Nr 219, poz. 1708 wraz z dalszymi zmianami) XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe
za rok 2013 obejmujące bilans na dzień 31
grudnia 2013 roku wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie (+)237 624,41 PLN
(słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery PLN 41/100).
2. Udziela się absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu za
okres do 31.12.2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy stole prezydialnym. Głos ma dr Andrzej Kunkel,
który bardzo sprawnie prowadził obrady.

KĄCIK
WYDARZENIE
SENIORA
Już po raz drugi miejscem obrad Okręgowego Zjazdu lekarzy KPOIL była nowa siedziba Izby.

U C H W A Ł A Nr 7/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 29 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
na rok 2014
Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy
z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 wraz z dalszymi zmianami) XXXII Okręgowy Zjazd
Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się budżet Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu na rok 2014. Plan budżetu stanowi
Załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 8/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 29 marca 2014 r.
w sprawie zobowiązania Okręgowej
Rady Lekarskiej do podjęcia działań zmierzających do zmiany ustawy
o izbach lekarskich
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia
02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

(Dz.U. Nr 219, poz. 1708 wraz z dalszymi
zmianami) XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu uchwala, co
następuje:
§ 1.
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską do
podjęcia działań zmierzających do zmian
w ustawie z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich przepisów art. 23, polegających
na rezygnacji z organizacji okręgowego
zjazdu sprawozdawczo-budżetowego
w roku w którym odbywa się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
UZASADNIENIE
Krótki odstęp czasu między dwoma
zjazdami nie uzasadnia konieczności ponoszenia wydatków związanych z organizacją dwóch zjazdów w jednym roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 9/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 29 marca 2014 r.
w sprawie zobowiązania Okręgowej
Rady Lekarskiej do podjęcia działań zmierzających do zmiany ustawy
o izbach lekarskich

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy
z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 wraz z dalszymi zmianami) XXXII Okręgowy Zjazd
Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu uchwala, co następuje:
§ 1.
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską do
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich, w zakresie
przepisów ustalających zasady pełnienia
jednocześnie różnych funkcji w organach
Izby na różnych szczeblach organizacyjnych – w celu ujednolicenia ich treści.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Art. 14 ust. 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich wprowadza zakaz pełnienia jednocześnie funkcji członka sądu
lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców oraz członka innego organu izby
lekarskiej za wyjątkiem KZL i okręgowych
zjazdów lekarzy. O ile logicznym jest takie ograniczenie na poziomie tego samego szczebla samorządu – okręgowego
czy naczelnegoby wyeliminować konflikt
interesów, o tyle ograniczenie możliwości
pełnienia funkcji członków organów izb lekarskich na różnych szczeblach organizacyjnych nie ma uzasadnienia (z wyjątkiem
Komisji Rewizyjnej). Jako przykład można
wskazać brak konfliktu interesów między funkcją np. członka Rady Okręgowej
i członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej czy
Zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Art. 14 ust. 7 ustawy o izbach lekarskich
jest także niespójny z art. 36 ww. ustawy,
stanowiącym o zachowaniu praw członka
Okręgowej Izby Lekarskiej przez członka
Izby Naczelnej.
Wobec powyższego uzasadnione wydaje się podjęcie prac zmierzających do
ujednolicenia zapisów ustawy o izbach
lekarskich we wskazanym zakresie.
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WYDARZENIE
Doktor Krzysztof Bejnar – nowy przewodniczący OSL.

Zjazd był dobrą okazją do zapoznania się z otoczeniem budynku
nowej siedziby. Dr Edward Kustra (na pierwszym planie)
i dr Bohdan Dowbor byli pod wrażeniem rozległego ogrodu.

APEL Nr 1/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu
Do Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 29 marca 2014 r.
w sprawie przekazywania projektów
uchwał, apeli i stanowisk na KZL
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o udostępnianie delegatom na
Krajowy Zjazd Lekarzy, projektów uchwał,
apeli i stanowisk spływających do Naczelnej Rady Lekarskiej przed Zjazdem Krajowym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
UZASADNIENIE
Za wysoce pożądane należy uznać wprowadzenie praktyki polegającej na przekazywaniu przez Naczelną Izbę Lekarską do
poszczególnych izb okręgowych projektów
uchwał, apeli i stanowisk zgłoszonych pod
obrady Krajowego Zjazdu Lekarzy, niezwłocznie po ich otrzymaniu przez NIL.
Wcześniejsze zapoznanie się przez delegatów na KZL z projektami, mającymi
być przedmiotem obrad Zjazdu, umożliwi właściwe przygotowania się do Zjazdu
oraz ograniczy ryzyko zgłaszania projektów o analogicznej treści i w konsekwencji
pozwoli usprawnić prace Krajowego Zjazdu Lekarzy.
APEL Nr 2/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
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Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
Do Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 29 Marca 2014 R.
w sprawie przekazywania materiałów
na KZL z 14 dniowym wyprzedzeniem
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu apeluje do Naczelnej
Rady Lekarskiej o wprowadzenie praktyki
polegającej na udostępnianiu delegatom
wybranym na Krajowy Zjazd Lekarzy materiałów zjazdowych na co najmniej 14 dni
przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Zjazdu.

APEL Nr 3/XXXII/2014
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
Do Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
z dnia 29 marca 2014 r.
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej o stworzenie możliwości korzystania z pomocy
prawnika (grupy prawników) przy negocjowaniu w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów treści kontraktów z pracodawcami
i NFZ oraz rekomenduje wszystkim członkom samorządu zawodowego korzystanie
z takiego rozwiązania.

UZASADNIENIE
Aktualnie ma miejsce praktyka polegająca na przekazywaniu materiałów zjazdowych delegatom, wybranym na Krajowy
Zjazd Lekarzy w dniu rozpoczęcia obrad
Zjazdu. Praktyka ta wyklucza możliwość
rzetelnego zapoznania się delegatów
z materiałami, stanowiącymi przedmiot
obrad i dyskusji na forum Krajowego Zjazdu Lekarzy.
Wobec powyższego konieczne jest
wprowadzenie dobrego obyczaju, polegającego na przekazywaniu materiałów zjazdowych delegatom w terminie co najmniej
14 dni przed dniem rozpoczęcia obrad
Zjazdu Krajowego. Należy przypuszczać,
iż wprowadzenie powyższej zasady będzie
mieć korzystny wpływ na merytorykę dyskusji zjazdowej nad sprawozdaniami organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

UZASADNIENIE
Obecne umowy kontraktowe zawierają często skrajnie niekorzystne dla lekarzy regulacje. Ich postanowienia nie
zapewniają bezpieczeństwa wykonywania zawodu i godziwych wynagrodzeń.
Należy stwierdzić, że proces negocjowania warunków kontraktów pomiędzy lekarzem a zatrudniającym go podmiotem
lub NFZ cechuje się poważną nierównością stron. Wobec powyższego należy
uznać za pożądane, aby lekarze przed
podpisaniem kontraktu mogli skorzystać z pomocy prawnej, zabezpieczonej
przez zrzeszający ich samorząd zawodowy.
Od redakcji: Uchwały 1 - 5 XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL miały charakter porządkowy.

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
za okres XII 2013 - II 2014
Czteromiesięczny okres od poprzedniego, jesiennego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego upłynął głównie na organizacji struktur naszej izby działających w VII
kadencji samorządu lekarskiego.
Utworzono komisje problemowe, powołano ich przewodniczących. Dokonano
wyboru przedstawicieli naszego środowiska na stanowiska funkcyjne.
W roku ubiegłym dokonaliśmy wyborów 95 delegatów na okręgowy zjazd
lekarzy.
I.
Przypomnijmy, na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w listopadzie 2013
r. Prezesem ORL został wybrany Łukasz
Wojnowski, a Okręgowym Rzecznikiem
Odpowiedzialności Zawodowej Piotr Piekarski. Dokonano także wyborów:
Okręgowa Rada Lekarska:
TORUŃ – LEKARZE
1. Badurek Sławomir
2. Gessek Jacek
3. Hapyn Stanisław
4. Hubert Piotr
5. Józefowicz Sławomir
6. Mielcarek Robert
7. Olejnik Jan
8. Sadurski Stanisław
9. Skop Aleksander
WŁOCŁAWEK – LEKARZE
1. Beciński Jerzy
2. Jonczyk Michał
3. Kroina Krzysztof
4. Kunkel Andrzej
5. Małecki Maciej
GRUDZIĄDZ – LEKARZE
1. Kowalski Piotr
2. Nowak Marek
3. Umiński Wiesław
LEKARZE DENTYŚCI
1. Bryndal Kazimierz
2. Chrupczak Krystyna
3. Kaatz Wojciech
4. Pacholec Anita

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
LEKARZE
1. Chmielewska Jolanta
2. Danielewicz Beata
3. Jackowiak Maciej
4. Kasztelowicz Dorota
5. Kończak Karol
6. Kubalski Piotr
7. Laskowska-Przybylska Hanna
8. Lisiecki Andrzej
9. Mazur Jan
10. Werner Bożena
LEKARZE DENTYŚCI
1. Duczmańska Katarzyna
2. Haenel Roman
3. Haraburda Agnieszka
Okręgowy Sąd Lekarski:
LEKARZE
1. Bejnar Krzysztof
2. Bieliński Jan
3. Dąbrowski Andrzej
4. Izdebski Stanisław
5. Kalejaiye Emanuel
6. Korczyńska-Germanowska Elżbieta
7. Lewandowski Andrzej
8. Lis Jarosław
9. Litwin Barbara
10. Małkiewicz Tomasz
11. Miedziński Sławomir
12. Myszkowski Grzegorz
13. Strawińska Elżbieta
14. Szufarska Małgorzata
15. Wrzesińska Wiesława
LEKARZE DENTYŚCI
1. Gulcz-Zielińska Jolanta
2. Łuczak-Hoppe Agnieszka
3. Praszczałek Leszek
4. Zielińska Anna
Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego na swoim pierwszym posiedzeniu dokonali wyboru Przewodniczącego. Funkcję
tą powierzono Krzysztofowi Bejnarowi.
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
LEKARZE
1. Dziadek January
2. Górska Ewelina

3. Kalinowski Jacek
4. Miedzińska Halina
LEKARZE DENTYŚCI
1. Kwiatkowska Elżbieta
Komisja ze swojego składu wybrała przewodniczącego. Został nim January Dziadek.
Okręgowa Komisja Wyborcza:
LEKARZE
1. Beciński Jerzy
2. Hapyn Stanisław
3. Józefowicz Sławomir
4. Małecki Maciej
5. Olejnik Jan
LEKARZE DENTYŚCI
1. Baranowski Marek
2. Chrupczak Krystyna
3. Kaatz Wojciech
4. Karczewski Andrzej
5. Pacholec Anita
Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy
zostali wybrani:
LEKARZE
1. Hapyn Stanisław
2. Hubert Piotr
3. Józefowicz Sławomir
4. Kunkel Andrzej
5. Umiński Wiesław
6. Wojnowski Łukasz
LEKARZE DENTYŚCI
1. Kaatz Wojciech
2. Pacholec Anita
Na grudniowym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska dokonała wyboru
Prezydium ORL. Skład Prezydium w bieżącej kadencji przedstawia się następująco:
Prezes ORL – Wojnowski Łukasz
4 Wiceprezesów ORL:
– Hubert Piotr
– Kunkel Andrzej (delegatura Włocławek)
– Pacholec Anita (lekarz dentysta)
– Umiński Wiesław (delegatura Grudziądz)
Skarbnik ORL – Józefowicz Sławomir
Sekretarz ORL – Hapyn Stanisław
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KĄCIK
KĄCIKSENIORA
SENIORA
Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
3 członków Prezydium:
– Badurek Sławomir
– Bryndal Kazimierz
– Kaatz Wojciech
II. Funkcję Rzecznika Prasowego, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej powierzono ponownie Sławomirowi
Badurkowi.
III. Okręgowa Rada Lekarska, zobligowana ustawą o izbach lekarskich, powołała mediatorów izby, którzy na wniosek
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mogą prowadzić postępowanie mediacyjne między poszkodowanym i obwinionym. Mediatorami zostali:
Jan Olejnik, Stefan Kwiatkowski, Wiesław
Umiński.
IV. Funkcję Rzecznika Praw Lekarza
w bieżącej kadencji pełni ponownie mec.
Krzysztof Izdebski.
Podstawowym celem działania Rzecznika Praw Lekarza jest ochrona zawodu
lekarza oraz interesów indywidualnych
i zbiorowych członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu,
w szczególności występowanie w obronie
godności zawodu lekarza oraz udzielanie
lekarzom indywidualnej pomocy w sprawach związanych z wykonywaniem przez
nich zawodu, a także w przypadkach naruszania ich dóbr osobistych, w tym dobrego
imienia oraz nietykalności cielesnej. Działalność Rzecznika Praw Lekarza w minionej
kadencji dowiodła, że była ona konieczna,
a z pomocy Rzecznika skorzystało bardzo
wielu lekarzy.
V. Pełnomocnikiem ds. Zdrowia Lekarzy
i Lekarzy Dentystów jest ponownie Jolanta
Sobczyk. Głównym zadaniem Pełnomocnika jest organizacja pomocy terapeutycznej
dla lekarzy, którym choroba i/lub uzależnienie utrudnia czy wręcz uniemożliwia
wykonywanie zawodu.
VI. Powołano nowe komisje problemowe i ich przewodniczących określając
uprzednio ich zadania, co pozwoli na racjonalną i rzetelną ocenę pracy tych organów.
W bieżącej kadencji pracować będą następujące komisje:
1. Komisja Stomatologiczna – przewodnicząca Krystyna Chrupczak
Do zadań Komisji Stomatologicznej należy w szczególności:
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• opiniowanie projektów uchwał w części
dotyczącej problematyki stomatologicznej,
• występowanie do ORL z projektami
uchwał,
• monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych
ze środków,
• publicznych w zakresie finansowania
tych świadczeń, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania,
• współpraca z organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów,
• udział w pracach nad tworzeniem systemu ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii,
• monitorowanie spraw bytowych lekarzy
dentystów, ich rodzin oraz lekarzy dentystów seniorów,
• przedstawianie opinii w sprawach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów,
• współpraca z Komisją Kształcenia w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy
dentystów oraz innymi komisjami problemowymi,
• wykonywanie innych prac zleconych
przez ORL.
2. Komisja Rejestracji Lekarzy i Praktyk Prywatnych – przewodnicząca Krystyna Chrupczak
Do zadań Komisji Rejestracji Lekarzy
i Praktyk Prywatnych należy w szczególności:
• przygotowywanie stanowisk ORL w sprawach dotyczących indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, lekarsko-dentystycznych oraz niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej,
• opracowanie jednolitych zasad nadzoru
merytorycznego nad praktykami lekarskimi,
• koordynacja prac izby lekarskiej w zakresie prowadzenia rejestru praktyk prywatnych,
• nawiązywanie współpracy z wojewodą
w sprawie prowadzenia przez izbę lekarską
kontroli NZOZ-ów na zlecenie wojewody,
• sprawdzanie poprawności wniosków,
przyjmowanie oświadczeń, sprawdzanie
kompletności wniosków lekarzy ubiegających się o przyznanie PWZ oraz OPWZ
na terenie działalności KPOIL,

• przygotowywanie projektów uchwał ORL
w sprawie przyznania PWZ oraz OPWZ,
• opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających się o przyznanie
PWZ na terenie KPOIL,
• wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o pracę w krajach Unii Europejskiej przy współpracy
z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji NIL,
• nadzór nad prowadzeniem rejestru lekarzy i jego aktualizacją,
• nadzór nad wydawaniem zaświadczeń
potwierdzających kwalifikacje lekarzy
i lekarzy dentystów oraz kwalifikacji
w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
• współpraca z Komisją Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia,
• współpraca z podobnymi komisjami innych izb lekarskich.
3. Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia – przewodniczący Jacek
Szeliga
Do zadań Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia należy w szczególności:
• utrzymywanie stałych kontaktów
i współpraca z Towarzystwami Naukowymi w zakresie organizacji szkoleń,
• współpraca z Urzędem Marszałkowskim
w zakresie organizacji szkoleń,
• organizacja szkoleń specjalistycznych
skierowanych do lekarzy różnych specjalności, szkoleń interdyscyplinarnych,
także na poziomie kontaktu lekarz POZ
a lekarz specjalista,
• organizowanie szkoleń dla lekarzy chcących pracować naukowo i ich wsparcie
merytoryczne,
• pomoc w zakresie przygotowania publikacji do wybranych periodyków,
• opiniowanie kandydatów na konsultantów wojewódzkich,
• opiniowanie wniosków dotyczących wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego,
• współpraca z Komisją Rejestracji Lekarzy
(przydzielanie miejsc stażowych, przeszkolenia związane z przerwą w wykonywaniu zawodu, rozmowy z cudzoziemcami),
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• nadzór nad realizacją obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy,
• koordynacja staży lekarskich.
4. Komisja Senioratu i Spraw Socjalnych – przewodnicząca Małgorzata Kędzierska
Do zadań Komisji Senioratu i Spraw
Socjalnych należy w szczególności:
• prowadzenie działań pomocowych
w stosunku do osób chorych, samotnych, wymagających opieki, będących
w trudnej sytuacji finansowej,
• kontynuowanie organizowania wyjazdów rehabilitacyjnych, które cieszą się
dużym zainteresowaniem grona seniorów,
• organizowanie (przy współpracy z Komisją Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji)
wyjazdów turystycznych jedno i 2-5dniowych krajowych, wyjazdów zagranicznych, a także wyjazdów na spektakle
operowe lub teatralne w zależności od
oferty repertuarowej,
• współpraca z Lekarskim Stowarzyszeniem Senioratu w zakresie wspólnych akcji szczepień przeciw grypie i infekcjom
pneumokokowym (finansowanym przez
Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu),
a także pomocy finansowej w wyjeździe
rehabilitacyjnym,
• kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
• zorganizowanie Klubu Lekarza Seniora,
• organizacja wystaw malarstwa, fotografii
lekarzy członków naszej izby.
5. Komisji ds. Młodych Lekarzy –
przewodniczący Przemysław Jaczun
Do zadań Komisji ds. Młodych Lekarzy
należy w szczególności:
• podejmowanie inicjatyw dążących do
poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza na początku drogi zawodowej
lekarzy i lekarzy dentystów,
• rozwiązywanie problemów dotyczących
kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
• organizacja szkoleń zawodowych oraz
naukowych,
• reprezentowanie środowiska młodych
lekarzy na forum organów KPOIL,
• podejmowanie działań mających na celu

zaangażowanie młodych lekarzy w działalność samorządu lekarskiego,
• organizacja spotkań integrujących środowisko lekarskie.
6. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki
I Rekreacji – przewodniczący Aleksander
Skop
Do zadań Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji należy w szczególności:
• organizacja imprez sportowych (organizacja w naszej OIL oraz reprezentacja
naszej izby poza terenem naszego działania),
• wspieranie aktywności sportowej lekarzy
naszej Izby,
• organizacja imprez rekreacyjnych,
• prowadzenie działań popularyzujących
idee propagowania sportu i tężyzny fizycznej wśród lekarzy i pacjentów,
• współpraca z biurami podróży (specjalne oferty dla lekarzy, organizacja wyjazdów,
• dedykowanych wyłącznie dla lekarzy).
działania kulturalne – np. negocjacje ulg
grupowych dla lekarzy do kin, teatrów itd.,
• organizacja wydarzeń kulturalnych w siedzibie OIL (wystawy, wernisaże, spotkania
autorskie, koncerty itd,
• współpraca z innymi komisjami problemowymi naszej izby.
7. Komisja Historyczna – przewodniczący Marian Łysiak
Do zadań Komisji Historycznej należy
w szczególności:
• organizowanie spotkań z poetami, literatami,
• organizowanie odczytów,
• opracowywanie materiałów historycznych dotyczących dziejów miast,
• opracowywanie biografii lekarzy.
8. Komisja ds. Etyki Lekarskiej – przewodniczący Stanisław Izdebski
Do zadań Komisji ds. Etyki Lekarskiej
należą w szczególności:
• spotkania ze lekarzami rozpoczynającymi staż podyplomowy,
• zaznajamianie młodych lekarzy z zasadami etyki i deontologii lekarskiej,
• udzielanie pomocy ROZ w sprawach dotyczących etyki lekarskiej,

• rozwiązywanie konfliktów oraz określanie poprawnych relacji pomiędzy
lekarzami oraz zgodnych z deontologią
lekarską zachowań w stosunku do pacjentów,
• współpraca z Komisją Bioetyczną.
9. Komisja Współpracy z Zagranicą –
przewodniczący Kazimierz Bryndal
Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
• dalsze pogłębianie współpracy międzynarodowej,
• nawiązywanie kontaktu z nowymi izbami lekarskimi, m.in. w Łucku (Ukraina),
Czadcy (Słowacja), Novym Meste (Słowenia),
• przekazywanie streszczeń ciekawych artykułów z prasy medycznej zagranicznej,
• kontynuowanie wymiany doświadczeń
poprzez wyjazdy, np. do Getyngi oraz
do ewentualnych kolejnych zaprzyjaźnionych miast,
• wymiana doświadczeń w organizacji
ochrony zdrowia, szkolenia podyplomowego oraz funkcjonowania izb lekarskich,
• umożliwienie zainteresowanym lekarzom wyjazdu w celu specjalistycznego
szkolenia.
Okręgowa Rada Lekarska powołała na
okres 3 lat Komisję Bioetyczną w składzie:
1. Gessek Jacek
2. Hapyn Ewa
3. Hubert Piotr
4. Izdebski Stanisław
5. Jackowiak Maciej
6. Kalasińska Dorota – psycholog
7. Nierubca Halina – pielęgniarka
8. Pawlik Tomasz
9. Pawłowicz Lidia
10. Pietrzak Małgorzata – farmaceuta
11. Ropel Jan – duchowny
12. Rymko Marcin
13. Sawrycki Piotr
14. Skop Aleksander
15. Strzelczyk Ewa – prawnik
VII. Nasza Siedziba – w zasadzie od
nowego roku Izba działa w nowym budynku, pomimo iż do docelowego zagospodarowania wnętrz i otoczenia jest
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Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
ciągle daleko. Do wykonania pozostaje
nam ogrodzenie, uporządkowanie parku
oraz aranżacja placu przed głównym wejściem. Niewielkie perturbacje i niezadowolenie mieszkańców sąsiednich posesji
wywołała propozycja zmian w organizacji
ruchu drogowego na ul. Danielewskiego
związana z koniecznością zapewnienia
swobodnego dojazdu do K-P OIL. Efektem
tego były dwie publikacje prasowe w lokalnym dzienniku „Nowości”. Po spotkaniu
dyrektor biura OIL z przedstawicielami
MZD i sąsiadów udało się wypracować
kompromisowe rozwiązanie problemu.
Budynek przy ulicy Chopina 20, będący
dotychczas siedzibą izby, jest oferowany
na sprzedaż lub najem.
VIII. W ostatnim okresie pojawiły się
problemy związane z odbiorem medialnym zdarzeń na naszym terenie – chodzi

o sprawę śmierci nienarodzonych bliźniąt
we Włocławku i uruchomioną nagonkę
medialną, dodatkowo lokalne media podsycają atmosferę, podając kwoty naszych
zarobków i powołując się na anonimowych informatorów z naszego środowiska.
Ta sytuacja powoduje duży dyskomfort
codziennej relacji z pacjentami, którzy
tracą do nas zaufanie. Prostowanie absurdalnych doniesień medialnych przekracza
możliwości pojedynczego lekarza, ale też
Okręgowej IL, ten postulat ma stanąć na
Krajowym Zjeździe Lekarzy jako zadanie
dla NRL – wypracowanie modelu reagowania na sensacje medialne, ale też zbudowanie modelu dotarcia do społeczeństwa
z rzetelną informacją.
IX. Wyzwania i zadania na najbliższą
przyszłość to zaplanowana wizyta Delegacji Izby z Getyngi, organizacja szkoleń

w siedzibie IL, nowa odsłona strony internetowej i jako priorytetowa – komunikacja elektroniczna z delegatami, członkami
organów i lekarzami, można powiedzieć e
– Izba. Ta forma daje możliwość zdalnego
załatwiania spraw w Izbie, a także wymiany poglądów czy dyskusja i uzgadnianie
poglądów. W odniesieniu do ORL ta forma komunikacji zdała egzamin, mamy
nadzieję, że będzie coraz powszechniej
używana przez wszystkich zainteresowanych członków naszej Izby. W minionej
kadencji staraliśmy się poprawić jakość
i szatę graficzną Naszego Biuletynu „Meritum”, zdaniem wielu z Państwa z dobrym efektem.

Prezes ORL
Łukasz Wojnowski

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej KPOIL za okres XII 2013 - II 2014
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W okresie 30.11.2013 - 28.02.2014 do
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Toruniu wpłynęły 32
skargi. Zakończono 25 spraw, w tym:
– w 8 sprawach odmówiono wszczęcia

postępowania wyjaśniającego;
– 3 sprawy zostały umorzone;
– 14 spraw zakończono w inny sposób
(np. przekazanie wg właściwości do innego OROZ).

Zestawienie wg rodzaju przewinienia:

Wnioski o ukaranie

Zakończone w inny sposób

Mediacja

Ogółem zakończono

Odwołania do OSL

Uchylone przez OSL

Śmierć
Uszkodzenie ciała,
powikłania chorobowe
Eksperyment nielegalny
Korzyść materialna
Poświadczenie nieprawdy
Nieetyczne zachowanie
Konflikty między lekarzami
Naruszenie praw chorych
psychicznie
Inne przyczyny
Razem

Umorzono

SKARGI DOTYCZĄ

Odmowa wszczęcia

RUCH SPRAW
Nowych wpłynęło

W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu w dniu 30 listopada
2013 r. na okres VII kadencji Okręgowym
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie dr Piotr Piekarski.
Na Zastępców Okręgowego Rzecznika
wybrano:
– dr Jolanta Chmielewska
– dr Beata Danielewicz
– dr Katarzyna Duczmańska
– dr Roman Haenel
– dr Agnieszka Harabuda
– dr Maciej Jackowiak
– dr Dorota Kasztelowicz
– dr Karol Kończak
– dr Piotr Kubalski
– dr Hanna Laskowska-Przybylska
– dr Andrzej Lisiecki
– dr Jan Mazur
– dr Bożena Werner.
W dniu 29 stycznia 2014 r. na pierwszym spotkaniu szkoleniowym dla Zastępców Okręgowego Rzecznika wybrano I Zastępcę OROZ – Macieja Jackowiaka oraz
II Zastępcę OROZ – Jolantę Chmielewską.
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Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
Zestawienie wg specjalizacji:

Umorzono

Wnioski o ukaranie

Zakończone w inny sposób

Mediacja

Ogółem zakończono

Odwołania do OSL

Uchylone przez OSL

Choroby wewnętrz.
Pediatria
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Ortopedia i traum.
Ortopedia i traum. dziecięca
Chirurgia plastyczna
Anestezjologia
i intensywna terapia
Neurologia
Okulistyka
Ginekologia
Położnictwo
Patomorfologia
Psychiatria
Stomatologia zachowawcza
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka stomatologiczna
Stomatologia dziecięca
Medycyna pracy
Biegli sądowi, Orzecznicy ZUS
Inne
Razem

Odmowa wszczęcia

SKARGI DOTYCZĄ

Nowych wpłynęło

RUCH SPRAW
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Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu
Lekarskiego KPOIL za okres XII 2013 - II 2014
Okręgowy Sąd Lekarski w Toruniu po
ubiegłorocznych wyborach do VII kadencji
samorządu liczy 19 członków. Skład Sądu
sumarycznie zwiększył się o 3 osoby w stosunku do poprzedniej kadencji, natomiast
przybyło aż 7 nowych sędziów, z których
tylko jedna osoba pełniła w przeszłości
funkcję członka OSL.
Nowym przewodniczącym Sądu Lekarskiego w Toruniu został dr Krzysztof
Bejnar, wybrany jednogłośnie podczas
spotkania wyborczego członków Sądu
w grudniu 2013 roku. Przewodniczący

pełni tę funkcję po raz pierwszy. Dotychczasowy wieloletni Przewodniczący OSL
w Toruniu, dr Stanisław Izdebski, pozostał
członkiem Sądu Lekarskiego.
Obecnie w Sądzie zasiada 15 lekarzy oraz
4 lekarzy dentystów, wśród nich jest 7 przedstawicieli lekarskich specjalizacji zabiegowych, m.in. chirurgii, laryngologii, ortopedii,
neurochirurgii. To znacznie poszerza merytoryczną stronę działalności Sądu i możliwości orzekania w sprawach różnego rodzaju.
W związku z pojawieniem się 7 nowych
członków, planowane jest w najbliższym

czasie zorganizowanie szkolenia, mającego na celu wprowadzenie nowych osób
w kwestie związane z działalnością Sądu,
przebiegiem postępowania, orzecznictwem. Planowane jest również nawiązanie
współpracy z przedstawicielem zawodu
prawniczego – co skutecznie realizuje biuro
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Toruniu. Dzięki temu możliwe będzie zasięganie fachowych opinii,
pomoc w trudnych sprawach bądź ustalanie niejasnych z punktu widzenia prawa
wykraczającego poza stanowione przez samorząd lekarski kwestii w orzekaniu.

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2013
KPOIL w toruniu
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba
Lekarska w Toruniu jest niezależną jednostką organizacyjną samorządu zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów. Działalność
jednostki reguluje ustawa z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich oraz, przyjęty na
podstawie przepisów ustawy, statut.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Czas trwania
działalności Jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
4. Wykazane w bilansie, na koniec roku
obrotowego, aktywa i pasywa (pomijając
te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami
wyceny wynikającymi z przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości:
– amortyzacja naliczana jest zgodnie
z ustawą rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
– rzeczowe aktywa trwałe wycenione są
w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
– należności i roszczenia wycenione według kwot wymaganych do zapłaty,
– koszty wycenione według poniesionych nakładów,
– przychody wycenione według cen
sprzedaży netto,
– pozostałe pozycje wycenione według
poniesionych nakładów.
5. Jednostka prowadzi porównawczy
rachunek zysków i strat.
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Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2013
PRELIMINARZ – PLAN NA ROK 2014
PLAN 2013
(zł)
1. składki członkowskie
składki członkowskie zaległe
2. refundacja wydatków za 4 zadania
przejęte od administracji państwowej
3. odsetki
4. rejestracja gabinetów lekarskich
5. pozostałe przychody
6. stażyści
7. bioetyka
8. pożyczki na nową siedzibę
9. sprzedaż bud. Chopina 20 Toruń
RAZEM WPŁYWY
1. koszty rodzajowe
2. zakup majątku trwałego
3. składka NIL Warszawa
4. Fundusz Komisji Senioratu
i Samopomocy
5. inne
6. koszty pożyczek na nową siedzibę
RAZEM WYDATKI:
1. środki przekazane na lokaty
bankowe, akcje
2. środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty, akcje
RAZEM REZERWA BUDŻETOWA
Nadwyżka wydatków nad wpływami

1 100 000,00
40 000,00

WYKONANIE
I - XII/2012 (zł)

WSKAŹNIK
WYKONANIA %

I WPŁYWY
80

900 000,00
40 000,00

103

50 000,00

36 406,00

73

50 000,00

137

17 000,00
90 000,00
50 000,00
30 000,00
80 000,00
2 000 000,00
2 100 000,00
5 557 000,00

22
36
193
105
165
122
0
67

3 000,00
40 000,00
100 000,00
30 000,00
130 000,00
200 000,00
2 100 000,00
3 593 000,00

81
125
104
95
99
8
–
97

1 181 000,00
1 900 000,00
165 000,00

3 691,00
31 909,00
96 495,00
31 620,00
131 900,00
2 449 609,00
0,00
3 866 669,00
II WYDATKI
1 023 570,00
2 611 835,00
170 642,50

87
137
103

1 100 000,00
1 000 000,00
170 000,00

107
38
100

24 000,00

11 395,00

47

20 000,00

176

2 000,00
664 600,00
3 936 600,00

19 150,00
206 209,00
4 042 801,50

957
31
103

20 000,00
1 283 000,00
3 593 000,00

104
617
89

1 620 400,00

0,00

0,00

0,00

1 620 400,00

0,00
-176 132,50

Fundusz Kom. Senioratu
i Samopomocy:

0,00
0,00
0,00

192 302,48
-2 611 835,00
-206 209,00
2 449 609,22
-176 132,30
19 693,00
26 096,00
14 341,00
28 228,00
1 020,00
400,00
1 106,00
5 611,00
9 031,00
8 200,00

2/2014

WSKAŹNIK zmian
w stosunku do
wykonania %

1 085 039,00

Wykonanie 2013:
wynik finansowy z RZiS
prace projektowe i remontowe
nowej siedziby
koszty pożyczek i kredytów
kredyt na nową siedzibę
nadwyżka wydatków nad
wpływami
przychody pozostałe: 96 495,00 zł
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PLAN 2014
(zł)

T.U. Inter
Meritum
Konf. Anestezj.
nowa siedziba
czynsze
zaśw. EU, o niekaralności,
duplikaty
strona internetowa
zwrot za wyjazdy służbowe
członków organów NIL
dofinansowanie Chorwacja,
Opera Łódź, Darłówek
zapomogi

0,00
0,00

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2013 – koszty
PRELIMINARZ – PLAN NA ROK 2014
WSKAŹNIK
PLAN 2013
WYKONANIE
PLAN 2014
l.p.
(zł)
I - XII/2013 (zł) WYKONANIA
(zł)
%
1. zużycie materiałów i energii
114 500,00
100 988,00
88
99 070,00
a/ zakup oprogramowania
2 000,00
600,00
2 000,00
b/ mat. biurowe, wydawnictwa
17 000,00
32 522,00
25 000,00
c/ energia, woda, gaz, c.o.
35 000,00
46 914,00
45 000,00
d/ środki czystości
4 000,00
2 946,00
3 000,00
e/ środki spożywcze
5 000,00
14 521,00
10 000,00
f/ inne
1 500,00
3 485,00
1 500,00
g/ przedmioty niskocenne
50 000,00
0,00
12 570,00
2. usługi obce
76
324 000,00
242 177,00
240 000,00
a/ remonty
0,00
0,00
0,00
50 000,00
b/ usł. poligraf.-wydawnicze
50 000,00
62 294,00
c/ koszty kolportażu
18 000,00
196,00
1 000,00
d/ naprawy i konserwacja
6 000,00
4 485,00
4 000,00
e/ usł. pocztowo-telefoniczne
30 000,00
33 169,00
30 000,00
f/ usługi transportowe
20 000,00
5 815,00
5 000,00
g/ inne (komunalne, szkolenie prac.,
200 000,00
136 218,00
150 000,00
obsługa prawna, księgowa, inform)
3. wynagrodzenia
460 000,00
472 099,00
103
472 000,00
a/ osobowy fundusz płac
360 000,00
381 280,00
382 000,00
b/ prace zlecone
100 000,00
90 819,00
90 000,00
4. świadczenia na rzecz pracowników
79 000,00
78 452,00
99
78 000,00
5. pozostałe koszty
203 500,00
141 249,00
69
134 500,00
a/ k. pos. ORL i prezydium
34 000,00
16 824,00
20 000,00
b/ koszty posiedzeń komisji
32 000,00
27 953,00
30 000,00
c/ czynsze
14 000,00
5 777,00
5 000,00
d/ ubezpieczenia
2 500,00
2 000,00
2 500,00
e/ koszty reprezentacji
3 000,00
313,00
1 000,00
f/ podróże służbowe
16 000,00
23 029,00
20 000,00
g/ szkolenia
6 000,00
1 035,00
5 000,00
h/ amortyzacja
57 000,00
19 193,00
25 000,00
i/ koszty Zjazdów Lekarskich
23 000,00
17 565,00
10 000,00
j/ prenumerata Biblioteka Lek.
0,00
0,00
0,00
k/ pozostałe
1 000,00
9 053,00
1 000,00
l/ rzecznik praw lekarza
15 000,00
18 507,00
15 000,00
KOSZTY RODZAJOWE RAZEM:
1 181 000,00
1 034 965,00
88
1 023 570,00
B. ZAKUP MAJĄTKU TRWAŁEGO
1. środki trwałe – nowa siedziba
1 900 000,00
2 820 702,00
1 000 000,00
2 820
RAZEM ZAKUP MAJĄTKU TRWAŁEGO: 1 900 000,00
148
1 000 000,00
702,00

WSKAŻNIK zmian
w stosunku do
wykonania %
98

99

100
100
95

99

35

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w TORUNIU
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI,
w tym – od jednostek powiązanych:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
20
2/2014
VI. Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Dane za okres
01.01.201301.01.2012- 31.12.2013
- 31.12.2012
946 304,82

932 448,44

946 304,82

932 448,44

1 034 965,25
19 192,68
100 987,87
242 177,90
12 424,56
472 099,03
78 541,83
109 541,38

1 081 218,55
16 438,40
86 664,92
291 772,85
8 788,30
533 322,90
92 956,07
51 275,11

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
Koszty według typów działalności w okresie
01.01.2013 - 31.12.2013
TORUŃ
586 051,90
GRUDZIĄDZ
56 983,28
WŁOCŁAWEK
67 462,80
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
4 203,31
SĄD LEKARSKI
9 164,93
REJESTR LEKARZY
75 942,56
OROZ
30 096,73
PRAKTYKA PRYWATNA
4 748,63
STAŻYŚCI
252,15
BIOETYKA
19 005,50
MERITUM
93 557,14
PRO GLORIA
79,95
BIBLIOTEKA
0,00
ZJAZD
17 565,21
KOSZTY KOMISJI
29 224,72
ds. Etyki Lekarskiej
75,00
Kształcenia
75,00
Stomatologiczna
763,52
Współpracy z Zagranicą
0,00
Historyczna
187,50
Senioratu i Samopomocy
11 395,50
ds. Młodych Lekarzy
214,70
Kultury i Sportu
561,50
Kwalifikacyjna
0,00
Rewizyjna
1 990,05
Emert. I Rencist.
187,20
Specjalizacyjna
187,50
Komisja Wyborcza
13 399,75
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
0,00
Incydentalna
0,00
ds. Zdrowia Lekarzy
187,50
ORL
19 089,44
RZECZNIK PRAW LEKARZA
21 537,00
KOSZTY RAZEM:
1 034 965,25

-88 660,43
296 422,00

-148 770,11
265 746,96

296 422,00
16 215,05

265 746,96
5 103,58

16 215,05
191 546,52
3 690,67

5 103,58
111 873,27
45 167,41

3 690,67

45 167,41

2 934,71
2 906,71

0,00

28,00
192 302,48
0,00

157 040,68
0,00

192 302,48

157 040,68

0,00
192 302,48

0,00
157 040,68

LOGO do materiałów konferencyjnych

II OGÓLNOPOLSKI

KONGRES STARZENIA SIĘ
PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ

SOPOT, 30–31 maja 2014 r.
• ważne PROBLeMY
DLa
LeKaRZY wSZYSTKICH
BANNER do
zamieszczenia
w internecie SPeCJaLnOŚCI
• wYKłaDY uZnanYCH SPeCJaLISTów
(PReZeSów TOwaRZYSTw MeDYCZnYCH,
KOnSuLTanTów KRaJOwYCH, CenIOnYCH PRaKTYKów)

II OGÓLNOPOLSKI
KONGRES STARZENIA SIĘ

• CIeKawe DYSKuSJe MeRYTORYCZne

SOPOT 30–31 maja 2014 r.

• SZCZegółOwY PROgRaM na www.TeRMeDIa.PL

Termin | 30–31 maja 2014 r.
miejsce | Sopot, Hotel Sheraton, ul. Powstańców warszawy 10
KierowniK nauKowy | prof. dr hab. n. med. Tomasz grodzicki
organizaTorzy | Katedra Chorób wewnętrznych i gerontologii
uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
oraz
wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne
Termedia sp. z o.o. ul. Kleeberga 2 | 61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00 szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
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UCHWAŁA Nr 23/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIzby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie przyznania Dyplomów
§ 1.
Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej i godną postawę lekarza ORL
postanawia przyznać wyróżnienie: Dyplom Brylantowy Laur Medyczny
następującym lekarzom i lekarzom dentystom:
Lekarze:
1. Adamowicz Mieczysław
2. Adamski Jerzy
3. Baraniak Lucyna
4. Bata Waldemar
5. Borsuk Ryszard
6. Borzobohata Kalina
7. Bryndal Ryszard
8. Burchacińska Halina
9. Cieszanowski Stanisław
10. Dąbrowska Maria
11. Dobrowolski Andrzej
12. Ejankowski Albin
13. Ferdyn Witold
14. Głowacki Tadeusz
15. Górecki Leszek
16. Górska Maria
17. Gradowski Longin
18. Grzesiak Alicja
19. Horoch-Nawracka Barbara
20. Iłenda Urszula
21. Izdebski Stanisław
22. Jaworski Włodzimierz
23. Karp Stanisław
24. Kędzierski Andrzej
25. Kijanka-Latos Stanisława
26. Kisielewicz Zbigniew
27. Kleczkowska-Kozłowska Hanna
28. Kodeniec-Parusińska Irena
29. Królicka-Dąbek Alina
30. Kustra Edward
31. Kwaśniewska Władysława
32. Marciniec Zbigniew
33. Minkowska Maria
34. Mrówczyński Stefan

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Nita Stanisław
Pawłowski Janusz
Piwowarczyk-Małkowska Halina
Półtorak Lucjan
Sacha Andrzej
Sadurski Zbigniew
Sas Wisłocki Andrzej
Sinkiewicz Aleksander
Smoczyńska-Śnieżko Wiesława
Sobieska Julitta
Sobieski Jarosław
Soborska Alicja
Stępniewicz Władysław
Syrkiewicz Zofia
Szatkowska Bogumiła
Szczęsny Aleksander
Śpiewak-Szczęsna Maria
Walinowicz Zenon
Wojciechowska Urszula
Wróblewska Ewa
Ziółkowska Alicja.

Lekarze stomatolodzy:
1. Budny Bożena
2. Górski Kazimierz
3. Hałgas Janina
4. Kołowska Janina
5. Kubielska Maria
6. Nitecka Anna
7. Pryliński Zbigniew
8. Rączka Andrzej
9. Sipak Krystyna
10. Sobieski Ryszard
11. Zakrzewska-Lewandowska
Honorata.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyróżnienia wręczane będą podczas uroczystych spotkań organizowanych
przez Izbę Lekarską
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UCHWAŁA Nr 22/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie desygnowania
przedstawiciela do komisji konkursowej
§ 1.
Do składu komisji konkursowej na stanowisko
położnej oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Okręgowa Rada Lekarska desygnuje: Dr. Macieja
Małeckiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie powołania kierujących
Delegaturami
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu powołuje
następujące osoby jako kierujące Delegaturami
w VII kadencji 2013-2017 i czyni je odpowiedzialnymi za pracę delegatur:
• Delegatura we Włocławku – Andrzej Kunkel,
• Delegatura w Grudziądzu – Wiesław Umiński.
§ 2.
Uchyla się Uchwałę Nr 170/VI/2009 ORL w Toruniu z dnia 05.11.2009 r. w sprawie powołania
osób kierujących Delegaturami.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie objęcia patronatem
§ 1.
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska postanawia objąć Honorowym Patronatem kursy
szkoleniowe organizowane w 2014 r. przez Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru mediatorów w KPOIL
Na podst. art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 02 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz.
1708)
§ 1.
Dokonuje się wyboru:
• Dr Jan Olejnik – Toruń
• Dr Stefan Kwiatkowski – Włocławek
• Dr Wiesław Umiński – Grudziądz
do pełnienia funkcji mediatora w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA Nr 19/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu
w rejestrze podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie dotyczącym okresu planowanego kształcenia
podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru. Na podstawie
art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30 poz. 158,
z póżn. zm.), art. 19b ust. 3a i art. 19c ust.
4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005
r. Nr 226, poz. 1943, zm. z 2006 r. Nr 117,
poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz.
1600), §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa
– po rozpatrzeniu oświadczenia organizatora kształcenia Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia w Toruniu, wpisanego do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
67-000009-001-0003 o zmianie terminu
kształcenia podyplomowego uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Potwierdza się nowy termin prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia w Toruniu
w okresie od 01.02.2014 do 31.12.2017, na
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu, w przedmiocie
i zakresie obejmującym podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy. Przedstawienie najnowszych osiągnięć z ultrasonografii
w różnych specjalnościach medycznych
– wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
67-000009-001-0003.
§ 2.
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze
podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Toruniu, w zakresie danych,
o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 6
i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz oznacza się kolejnym numerem
0004 – czterocyfrowe oznaczenie zmiany
wpisu organizatora do rejestru, o którym
mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
§ 3.
Wydaje się ponownie dotychczasowe zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone
zmienionym numerem, określonym w § 2.
§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgo-

wej Rady Lekarskiej w Toruniu w terminie
14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ
odstąpił od sporządzania uzasadnienia
uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
UCHWAŁA Nr 18/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu
w rejestrze podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
w zakresie dotyczącym okresu planowanego kształcenia podyplomowego
przez organizatora kształcenia
wpisanego do rejestru
Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
Nr 30 poz. 158, z póżn. zm.), art. 19b ust. 3a
i art. 19c ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, zm. z 2006
r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr
220, poz. 1600), § 7 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art.
107 kpa – po rozpatrzeniu oświadczenia
organizatora kształcenia Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem 67-000001-0020009 o zmianie terminu kształcenia podyplomowego uchwala się, co następuje:
§ 1.
Potwierdza się nowy termin prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów prowadzonego przez Włocławskie
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów
w okresie od 22.02.2014 do 12.12.2015, na
obszarze KPOIL w Toruniu, w przedmiocie
i zakresie obejmującym podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów.
Wykłady w zakresie protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, endodencji, periodentologii, chirurgii stomatologicznej wpisanego do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
67-000001-002-0009.
§ 2.
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze
podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Toruniu, w zakresie danych,
o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 6
i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz oznacza się kolejnym numerem
0010 – czterocyfrowe oznaczenie zmiany
wpisu organizatora do rejestru, o którym
mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
§ 3.
Wydaje się ponownie dotychczasowe zaświadczenie o wpisie do rejestru podmio-

tów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone
zmienionym numerem, określonym w § 2.
§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu w terminie
14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ
odstąpił od sporządzania uzasadnienia
uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
UCHWAŁA Nr 16/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie wysokości opłat pobieranych
przez Komisję Biotyczną
§ 1.
Za czynności Komisji Bioetycznej przy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, zwanej dalej „Komisją”
pobiera się następujące opłaty:
1. za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, w tym obejmującego
badanie kliniczne produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego – 8.000,00 zł (słownie:
osiem tysięcy zł 00/100),
2. za wydanie opinii o poprawkach do projektu eksperymentu medycznego – za jeden
wniosek 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł
00/100),
3. wprowadzanie przez sponsora nowego
ośrodka do badania już prowadzonego,
traktuje się jako poprawkę do protokołu,
opłata wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100),
4. za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego wykonywanego w ramach prac naukowych 500,00 zł (słownie:
pięćset zł 00/100),
5. za wydanie opinii o badaczu i ośrodku
mającym być uczestnikiem eksperymentu
medycznego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).
§ 2.
Uchyla się Uchwałę Nr 11/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 stycznia 2010
r. w sprawie zmian wysokości opłat pobieranych przez Komisję Biotyczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej
§ 1.
Powołuje się Komisję Bioetyczną Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu w składzie:
1. dr n. med. Gessek Jacek,
2. dr n. med. Hapyn Ewa,
3. dr Hubert Piotr,
4. dr Izdebski Stanisław,
5. dr Jackowiak Maciej,
6. mgr Kalasińska Dorota – psycholog,
7. mgr Nierubcka Halina – pielęgniarka,
8. dr Pawlik Tomasz,
9. dr Pawłowicz Lidia,
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10. mgr Pietrzak Małgorzata – farmaceuta,
11. ks. Ropel Jan – duchowny,
12. dr Rymko Marcin,
13. dr Skop Aleksander,
14. mec. Strzelczyk Ewa – prawnik.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 14/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie zwołania XXXII Okręgowego
Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu zwołuje XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Toruniu.
2. Ustala się termin Zjazdu – 29.03.2014 r.
3. Ustala się miejsce obrad Zjazdu – siedziba Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Toruniu ul. Danielewskiego 6.
§ 3.
Organizację XXXII Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych, składu
komisji oraz określenia zadań komisji
Na podst. art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia
02 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz uchwały Nr
152/VII/2013 ORL z dnia 19 grudnia 2013
r. w sprawie powołania komisji problemowych KPOIL w kadencji 2013 - 2017
§ 1.
1. Na Przewodniczącą Komisji Stomatologicznej w kadencji 2013 - 2017 powołuje
się Krystynę Chrupczak. Do zadań Komisji
Stomatologicznej należy w szczególności:
• opiniowanie projektów uchwał w części
dotyczącej problematyki stomatologicznej,
• występowanie do ORL z projektami
uchwał
• monitorowanie kontraktowania świadczeń
stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania
tych świadczeń, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania,
• współpraca z organizacjami zrzeszającymi
lekarzy dentystów,
• udział w pracach nad tworzeniem systemu
ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii,
• monitorowanie spraw bytowych lekarzy
dentystów, ich rodzin oraz lekarzy dentystów
seniorów,
• przedstawianie opinii w sprawach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów,
• współpraca z Komisją Kształcenia w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy
dentystów oraz innymi komisjami problemowymi,
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• wykonywanie innych prac zleconych przez
ORL.
Przyjmuje się skład Komisji Stomatologicznej:
1. Kazimierz Bryndal,
2. Marek Baranowski,
3. Jacek Błażejewski,
4. Krystyna Chrupczak
5. Lilianna Nowakowska-Granica
6. Agnieszka Haraburda,
7. Roman Haenel,
8. Wojciech Kaatz,
9. Andrzej Karczewski,
10. Hanna Kluziak- Muszarska,
11. Liliana Kulesza,
12. Elżbieta Kwiatkowska,
13. Anita Pacholec.
2. Na Przewodniczącą Komisji Rejestracji
Lekarzy i Praktyk Prywatnych w kadencji
2013-2017 powołuje się Krystynę Chrupczak.
Do zadań Komisji Rejestracji Lekarzy i Praktyk Prywatnych należy w szczególności:
• przygotowywanie stanowisk ORL w sprawach dotyczących indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, lekarsko-dentystycznych oraz niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej,
• opracowanie jednolitych zasad nadzoru
merytorycznego nad praktykami lekarskimi,
• koordynacja prac izby lekarskiej w zakresie
prowadzenia rejestru praktyk prywatnych
• nawiązywanie współpracy z wojewoda,
w sprawie w sprawie prowadzenia przez
izbe lekarską kontroli NZOZ-ów na zlecenie wojewody,
• sprawdzanie poprawności wniosków,przyjmowanie oświadczeń, sprawdzanie
kompletności wniosków lekarzy ubiegających się o przyznanie PWZ oraz OPWZ na
terenie działalności KPOIL,
• przygotowywanie projektów uchwał ORL
w sprawie przyznania PWZ oraz OPWZ,
• opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających się o przyznanie
PWZ na terenie KPOIL,
• wydawanie zaświadczeń potwierdzających
kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o pracę w krajach Unii Europejskiej przy współpracy z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji NIL,
• nadzór nad prowadzeniem rejestru lekarzy
i jego aktualizacji,
• nadzór nad wydawaniem zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje lekarzy i lekarzy
dentystów oraz kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
• współpraca z Komisją Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia,
• współpraca z podobnymi komisjami innych izb lekarskich.
Przyjmuje się skład Komisji Rejestracji Lekarzy i Praktyk Prywatnych:
1. Marek Baranowski
2. Kazimierz Bryndal
3. Krystyna Chrupczak
4. Wanda Drozdowicz- Usowicz
5. Stanisław Hapyn
6. Michał Jonczyk
7. Wojciech Kaatz
8. Jan Olejnik
9. Wiesław Umiński

3. Na Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia kadencji
2013-2017 powołuje się Jacka Szeligę
Do zadań Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia należy w szczególności:
• utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z Towarzystwami Naukowymi w zakresie organizacji szkoleń,
• współpraca z Urzędem Marszałkowskim
w zakresie organizacji szkoleń,
• organizacja szkoleń specjalistycznych skierowanych do lekarzy różnych specjalności,
szkoleń interdyscyplinarnych, także na poziomie kontaktu lekarz POZ a lekarz specjalista,
• organizowanie szkoleń dla lekarzy chcących pracować naukowo I ich wsparcie
merytoryczne,
• pomoc w zakresie przygotowania publikacji do wybranych periodyków,
• opiniowanie kandydatów na konsultantów wojewódzkich,
• opiniowanie wniosków dotyczących wpisu
do rejestru podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kształcenia podyplomowego,
• współpraca z Komisją Rejestracji Lekarzy
(przydzielanie miejsc stażowych, przeszkolenia związane z przerwą w wykonywaniu
zawodu, rozmowy z cudzoziemcami),
• nadzór nad realizacją obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy,
• koordynacja staży lekarskich.
Przyjmuje się skład Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Kształcenia:
1. Andracki Łukasz
2. Bereziak Łukasz
3. Bieliński Jan
4. Bejnar Krzysztof
5. Chrupczak Krystyna
6. Gessek Jacek
7. Goryński Sławomir
8. Gruszczyńska Magdalena
9. Jackowski Marek
10. Kulwicki Łukasz
11. Kwiatkowska Barbara
12. Mazurek Wiesław
13. Mielcarek Robert
14. Nowak Irena
15. Pułkownik Violetta
16. Raczyńska Anna
17. Sobiecka-Bryndal Eleonora
18. Starczewski Paweł
19. Szeliga Jacek
20. Szymański Paweł
4. Na Przewodniczącą Komisji Senioratu
i Spraw Socjalnych kadencji 2013-2017 powołuje się Małgorzatę Kędzierską.
Do zadań Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych należy w szczególności:
• prowadzenie działań pomocowych w stosunku do osób chorych, samotnych, wymagających opieki, będących w trudnej stacji
finansowej,
• kontynuowanie organizowania wyjazdów
rehabilitacyjnych, które cieszą się dużym
zainteresowaniem grona seniorów,
• organizowanie wyjazdów turystycznych
jedno i 2-5 dniowych krajowych, a także wyjazdów na spektakle operowe lub teatralne
w zależności od oferty repertuarowej,
• organizowanie raz w roku wyjazdów zagranicznych,
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• współpracę z Komisją Sportu, Kultury i Turystyki,
• współpraca z Lekarskim Stowarzyszeniem
Senioratu w zakresie wspólnych akcji szczepień przeciw grypie i infekcjom pneumokokowym (finansowanym przez Lekarskie
Stowarzyszenie Senioratu), a także pomocy
finansowej w wyjeździe rehabilitacyjnym,
• kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
• zorganizowanie Klubu Lekarza Seniora,
• organizacja wystaw malarstwa, fotografii
lekarzy członków naszej izby.
Przyjmuje się skład Komisji Senioratu
i Spraw Socjalnych:
1. Bryndal Kazimierz
2. Drozdowska-Usowicz Wanda
3. Golińska-Zbucka Anna
4. Kasprzycka-Janowska Romana
5. Kędzierska Małgorzata
6. Kędzierski Andrzej
7. Krupińska Elżbieta
8. Kulesza Liliana
9. Kunkel Andrzej
10. Kwiatkowska Elżbieta
11. Poleszczuk Maria
12. Skrzypek Maria
13. Stankiewicz Zofia
14. Stasiak Krystyna
15. Szampan Janina
16. Szydłowska Marianna
17. Walinowicz Zenon
5. Na Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy kadencji 2013 - 2017 powołuje
się Przemysława Jaczuna.
Do zadań Komisji ds. Młodych Lekarzy należy w szczególności:
• podejmowanie inicjatyw dążących do poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza na początku drogi zawodowej lekarzy
i lekarzy dentystów,
• rozwiązywanie problemów dotyczących
kształcenia przed I podyplomowego lekarzy
I lekarzy dentystów,
• organizacja szkoleń zawodowych oraz naukowych,
• reprezentowanie środowiska młodych lekarzy na forum organów KPOIL,
• podejmowanie działań mających na celu
zaangażowanie młodych lekarzy w działalność samorządu lekarskiego,
• organizacja spotkań integrujących środowisko lekarskie.
Przyjmuje się skład Komisji ds. Młodych
Lekarzy:
1. Anna Drabik
2. Przemysław Jaczun
3. Sławomir Józefowicz
4. Wojciech Kaatz
5. Agnieszka Krosnowska
6. Magdalena Paradowska
7. Anna Maria Przybylak-Małek
8. Dorota Skwira-Rutkowska
6. Na Przewodniczącego Komisji Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji kadencji 2013 2017 powołuje się Aleksandra Skopa.
Do zadań Komisji Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji należy w szczególności:
• organizacja imprez sportowych (organizacja w naszej OIL, oraz reprezentacja naszej
izby poza terenem naszego działania)

• wspieranie aktywności sportowej lekarzy
naszej Izby,
• organizacja imprez rekreacyjnych,
• prowadzenie działań popularyzujących
idee propagowania sportu i tężyzny fizycznej wśród lekarzy i pacjentów,
• współpraca z biurami podróży (specjalne
oferty dla lekarzy, organizacja wyjazdów dedykowanych wyłącznie dla lekarzy),
• działania kulturalne np. negocjacje ulg
grupowych dla lekarzy do kin, teatrów
itd.,
• organizacja wydarzeń kulturalnych w siedzibie OIL (wystawy, wernisaże, spotkania
autorskie, koncerty itd.),
• współpraca z innymi komisjami problemowymi naszej izby.
Przyjmuje się skład Komisji Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji
1. Danielewicz Piotr
2. Kalejaiye Emanuel
3. Łączny Andrzej
4. Marciniak Krzysztof
5. Pełka Julian
6. Skop Aleksander
7. Wieczorek Krzysztof
7. Na Przewodniczącego Komisji Historycznej kadencji 2013-2017 powołuje się Mariana Łysiaka
Do zadań Komisji Historycznej należy
w szczególności:
• organizowanie spotkań z poetami, literatami,
• organizowanie odczytów,
• opracowywanie materiałów historycznych
dotyczącycy dziejów miast,
• opracowywanie biografii lekarzy.
Przyjmuje się skład Komisji Historycznej:
1. Bryndal Kazimierz
2. Grabowski Włodzimierz
3. Łysiak Marian
4. Skrzypek Maria
8. Na Przewodniczącego Komisji ds. Etyki
Lekarskiej kadencji 2013 - 2017 powołuje
się Stanisława Izdebskiego
Do zadań Komisji ds.Etyki Lekarskiej należy
w szczególności:
• spotkania ze lekarzami rozpoczynającymi
staż podyplomowy,
• zaznajamianie młodych lekarzy z zasadami
etyki i deontologii lekarskiej
• udzielanie pomocy ROZ w sprawach dotyczących etyki lekarskiej
• rozwiązywanie konfliktów oraz określanie
poprawnych relacji pomiędzy lekarzami
oraz zgodnych z deontologią lekarską zachowań w stosunku do pacjentów
• współpraca z Komisją Bioetyczną
Przyjmuje się skład Komisji ds. Etyki Lekarskiej:
1. Chrupczak Krystyna
2. Hubert Piotr
3. Izdebski Stanisław
4. Jackowiak Maciej
5. Nowak Marek
6. Sadurski Stanisław
9. Na Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą kadencji 2013 - 2017 powołuje się Kazimierza Bryndala.
Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą
należy w szczególności:

• dalsze powiększanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej,
• nawiązywanie kontaktu z nowymi izbami
lekarskimi, m. in. w Łucku (Ukraina), Czadcy
(Słowacja), Novym Meste (Słowenia),
• przekazywanie streszczeń ciekawych artykułów z prasy medycznej zagranicznej,
• kontynuowanie wymiany doświadczeń
poprzez wyjazdy, no. do Getyngi, oraz do
ewentualnych kolejnych zaprzyjaźnionych
miast,
• wymiana doświadczeń w organizacji
ochrony zdrowia, szkolenia podyplomowego, oraz funkcjonowania izb lekarskich,
• umożliwienie zainteresowanym lekarzom
wyjazdu w celu specjalistycznego szkolenia.
Przyjmuje się skład Komisji Współpracy
z Zagranicą:
1. Kazimierz Bryndal
2. Jacek Błażejewski
3. Dominika Dymalska
4. January Dziadek
5. Adrianna Gołuch
6. Agnieszka Kamińska
7. Alan Kobierzycki
8. Anna Koszczka
9. Maciej Małecki
10. Bartłomiej Olesiński
11. Adam Seichter
12. Ryszard Trafny
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatorów
szkolenia stażystów
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
stomatologa (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2004
r.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów w okresie od 01 marca 2014 r. do
31 marca 2015 r. Okręgowa Rada Lekarska
wyznacza:
1. Dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Włocławku – Barbarę
Deręgowską
2. Dla lekarzy w SP ZOZ w Rypinie – Janusza
Kostrzewę
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.03.2014 r.
UCHWAŁA Nr 11/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu z dnia 17.02.2014 r.
w sprawie skierowania lekarza
do odbycia stażu podyplomowego
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieruje z dniem 01 marca 2014 r. Panią Martę
Sińczak-Paradowską – absolwentkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po-
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siadającą ograniczone prawo wykonywania
zawodu lekarza nr 2707047 wydane w dniu
17 lutego 2014 r. przez Kujawsko-Pomorską
Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu – do
odbycia stażu podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rypinie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.03.2014 r.
UCHWAŁA Nr 10/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie skierowania lekarza
do odbycia stażu podyplomowego
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieruje z dniem 01.03.2014 r. Panią Judytę Witek
– absolwentkę Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, posiadającą ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza nr 2707036
wydane w dniu 17 lutego 2014 r. przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską
w Toruniu – do odbycia stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca
2014 r.
UCHWAŁA Nr 6/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy i wpisu organizatora kształcenia
do rejestru podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty w okresie od 31.01.2014 do
31.01.2016, na obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu,
w przedmiocie i zakresie obejmującym podnoszenie kwalifikacji lekarzy, członków K-POIL w zakresie medycyny paliatywnej oraz
medycyny końca życia. Szkolenia organizowane będą cyklicznie co 8 - 12 miesięcy na
podstawie przedłożonego planu (programu)
kształcenia, realizowanego w określonych
planem formach i trybie kształcenia, przez
osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz
podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie
w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Stowarzyszenie „Zatrzymaj się...” na rzecz opieki
paliatywnej z Grudziądza.
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§ 2.
Wpisuje się organizatora kształcenia –
Stowarzyszenie „Zatrzymaj się...” na rzecz
opieki paliatywnej z Grudziądza do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, pod numerem 67000044-001-0001.
§ 3.
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
oznaczone numerem wymienionym w § 2.
§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ
odstąpił od sporządzania uzasadnienia
uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
UCHWAŁA Nr 1/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie przyznania zapomogi
finansowej
§ 1.
1. Po zapoznaniu się z trudną sytuacją zdrowotną i materialną lekarza z Włocławka,
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu postanawia przyznać ww. lekarzowi miesięczną
zapomogę finansową w kwocie po 150,00 zł
(słownie złotych: sto pięćdziesiąt zł 00/100).
2. Zapomoga wypłacana będzie w okresie
od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie objęcia patronatem
§ 1.
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska postanawia objąć Honorowym Patronatem:
1. XIV Ogólnopolską Konferencję Medycyny Paliatywnej i XII Ogólnopolskie Forum
Onkologii i Psychoonkologii, organizowane
w 2014 r. przez Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE.
2. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne i XII Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości organizowane
w 2014 r. przez Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE.
3. XX Ogólnopolską Konferencję Stomatologiczną EXPODENT 2014 organizowane
w 2014 r. przez Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE.
4. Jednodniowe kursy stomatologiczne
z zakresu protetyki, stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chirurgii stoma-

tologicznej organizowane w 2014 r. przez
Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE.
5. IV Zlot Lekarzy Motocyklistów Chełmno
MotoBridge 2014 organizowany przez dr
Stanisława Leksa z Chełmna.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie desygnowania przedstawiciela do komisji konkursowej
§ 1.
Do składu komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
Okręgowa Rada Lekarska desygnuje Pana
dr. Stefana Kwiatkowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu wyraża zgodę, aby – bez uchwały ORL – Prezes
ORL oraz Skarbnik ORL mogli podejmować
decyzje finansowe w zakresie wydatków
bieżących do kwoty 10 tys. zł (słownie:
dziesięć tysięcy zł 00/100).
§ 2.
Okręgowa Rada Lekarska zobowiązuje
Prezesa ORL i Skarbnika ORL do przedstawienie na najbliższym posiedzeniu ORL
informacji o decyzjach podjętych w okresie
między posiedzeniami ORL.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL
w Toruniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie uprawnienia do podejmowania decyzji majątkowych
§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu ustanawia na czas VII kadencji 2013
- 2017 niżej wymienione osoby jako pełnomocne do podejmowania decyzji finansowych i majątkowych z zakresu działania Izby
Lekarskiej w Toruniu:
1) Łukasz Wojnowski – Prezes Okręgowej
Rady Lekarskiej,
2) Piotr Hubert – Wiceprezes Okręgowej
Rady Lekarskiej,
3) Sławomir Józefowicz – Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej.
2. Ww. reprezentacja 3-osobowa podejmuje
decyzje finansowe i majątkowe w dowolnym układzie dwóch osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMUNIKATY
CHEŁMNO MOTORBRIDGE 2014

Czwarta edycja motocyklowego zlotu lekarzy Chełmno
MotoBridge odbędzie się w dniach

25 - 28 lipca 2014 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2014 r.
Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje na
stronie www.motobridge.fabrykasnu.eu
Organizatorzy zapraszają.
Bożena i Stanisław Leks, Hanna Śliwińska

XI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IZB LEKARSKICH
w Żeglarstwie w klasie OMEGA Morzyczyn,
Jezioro Miedwie, 6 - 8 czerwca 2014 r.

ZAPROSZENIE
Rok 2014 niesie ze sobą wiele zmian. Dla nas najważniejszą jest zmiana miejsca
naszych żeglarskich zmagań. W tym roku Mistrzostwa odbędą się w uroczej letniskowej wsi Morzyczyn nad Jeziorem Miedwie w gminie Kobylanka, 24 km od Szczecina.
Regaty odbędą się na łodziach typu OMEGA na niezmienionych zasadach, w systemie przesiadkowym.
Jak zwykle podczas wieczornego biesiadowania szykujemy wiele niespodzianek...
zapewniamy miłą atmosferę i dobrą zabawę...
Zgłoszenia odbywają się na podstawie formularzy wraz z potwierdzenie wpłaty
wpisowego przesłanych pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do 09 maja 2014 r.
na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71332 Szczecin, tel./fax: 91 48 77 561, ksidor@oil.szczecin.pl
SZCZEGÓŁY: TERMIN 6 - 8 czerwca 2014 r.; MIEJSCE REGAT Morzyczyn, Jezioro
Miedwie; NOCLEG Hotel 104, Stargard Szczeciński, http://osir.stargard.pl/hotel-104/
informacje; WPISOWE 1350 zł od załogi. W ramach wpisowego załoga otrzymuje
dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 3 osób.
Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na konto: ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000
0022 1716 8034 z dopiskiem „REGATY – OIL”
DANE ORGANIZATORA Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel/fax: 91 48 77 561, e-mail ksidor@oil.szczecin.
pl. Osoby do kontaktu: Halina Teodorczyk tel. 604 41 68 64, adres e-mail: halte@
wp.pl, Halina Ey-Chmielewska tel. 601 576 160 adres e-mail: eychmielewska@wp.pl;
Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie tel./fax 91 48 77 561, 784 02 99 24 adres e-mail:
ksidor@oil.szczecin.pl

Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów pod patronatem
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej zaprasza na kurs
„Cementy szkło-jonomerowe
– wyjątkowe lecz wciąż niedoceniane materiały odtwórcze”.
07 czerwca 2014 r. godz. 10.00-17.00.
Sala konferencyjna hotelu Austeria ul.
Bema 32, Ciechocinek.
Wykładowca – Pan Prof. dr hab. n.
med. Jerzy Sokołowski – Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Opłata za kurs wynosi 260 zł (wliczony koszt obiadu w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe). Zgłoszenia i informacje: www.stomatologia.
edu.pl lub tel. 54 231 51 57, 694 724
871. Termin nadsyłania zgłoszeń i wpłat
do 03.06.2014.
Wpłaty na konto: 06 1020 5170 0000
1202 0065 1620, Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów, 87800 Włocławek, ul. Królewiecka 1a/2.
Będą wydawane faktury oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu z przyznanymi 8 punktami edukacyjnymi.

W dniu 30 maja br. od godz.16.00 zapraszamy na PIKNIK RODZINNY organizowany
przez Delegaturę KPOIL we Włocławku wspólnie z Włocławskim Stowarzyszeniem Lekarzy Stomatologów, który odbędzie się na Strzelnicy we Włocławku przy ul. Słodowej 4A.
Przewidujemy moc atrakcji dla dzieci i rodziców, w tym ognisko, potrawy z grilla,
napoje dla dzieci i dorosłych oraz możliwość skorzystania z profesjonalnej strzelnicy.
Szacunkowy koszt od osoby dorosłej 50 zł (dzieci bezpłatnie). Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do biura Delegatury KPOIL we Włocławku pod nr telefonu: 54 231 51
57 do dnia 20 maja br.
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PRAWO I MEDYCYNA

Jakie informacje lekarz może
przekazać innemu
personelowi medycznemu?
Aneta Naworska
radca prawny
z Kancelarii
Naworska Marszałek
Jarzembska sp.k. w Toruniu
www.knmp.pl
Gwarancja zachowania tajemnicy
lekarskiej jest ważnym zagadnieniem
związanym z procesem leczenia. Ochrona danych medycznych stanowi prawo
człowieka, będące pochodną prawa do
ochrony życia prywatnego.1 W tej materii
wypowiadał się wielokrotnie Europejski
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu,
uznając, że ochrona danych medycznych
jest szczególnie istotna, gdyż bez należytych gwarancji jej zapewnienia pacjenci
mogą unikać ujawniania intymnych informacji niezbędnych dla właściwego leczenia, co naraża na niebezpieczeństwo zdrowie ich samych czy innych osób (wyrok
w sprawie Z. v. Finlandia z 1997 r.). Trybunał podkreślał, że ustawodawstwo krajowe
musi zapewniać mechanizmy zapobiegające ujawnianiu danych medycznych.2
W polskim systemie prawnym ochrona
informacji medycznych ma źródło w Konstytucji RP, konkretnie w art. 47 gwarantującym prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Gwarancje ochrony dają również
art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego, dotyczące dóbr osobistych.3 Prawo do utrzymania w tajemnicy danych medycznych
wyrażają także art. 13 i 14 Ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
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i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustanowiony
w nich obowiązek nieujawniania danych
medycznych dotyczy nie tylko lekarzy, lecz
„osoby wykonujące zawód medyczny”, co
pozwala zaliczyć do tego grona także niższy personel medyczny, w tym pielęgniarki
i pielęgniarzy.4
Artykuł 40 Ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakłada na lekarza obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu.5 Przepis ten
precyzuje zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej – obejmuje ona informacje
związane z pacjentem (przede wszystkim
informacje dotyczące stanu zdrowia, ale
też inne, umożliwiające identyfikację pacjenta – stan cywilny, stan majątkowy
i in.6) zdobyte w związku z wykonywaniem
zawodu lekarza. Ustęp drugi wspomnianego artykułu zawiera szereg odstępstw od
wymogu zachowania tajemnicy lekarskiej.
W świetle niniejszego tekstu najważniejszy
będzie punkt 6, mówiący, że dopuszczalne
jest odstępstwo od zachowania tajemnicy
lekarskiej, gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń7. Tak sformułowany
przepis wydaje się odpowiadać na pytanie
zadanie w temacie tekstu – lekarz może
przekazać innemu personelowi medycznemu informacje dotyczące pacjenta,
jednak z pewnymi ograniczeniami. Przede
wszystkim przekazywane informacje powinny być ograniczone tylko do tych
niezbędnych, a ich przekazanie powinno

pozostawać w ścisłym związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentowi.
Lekarz powinien więc dokonywać selekcji
przekazywanych informacji i wykazywać się ostrożnością w tym zakresie, np.
w czasie obchodów czy narad lekarskich,
nie dopuszczając do ujawnienia informacji o pacjencie osobom postronnym. Nie
istnieją unormowania prawne regulujące
dopuszczalność uczestniczenia personelu niższego stopnia w tych czynnościach,
w praktyce kwestia ta często rozwiązywana jest za pomocą regulaminów zakładów
opieki zdrowotnej. Lekarze zobowiązani
są każdorazowo oceniać możliwość przekroczenia granic tajemnicy zawodowej
i jeżeli w konkretnym przypadku uznają,
że w czasie narady lekarskiej może dojść
do ujawnienia informacji w zbyt szerokim
zakresie, powinni poprosić niższy personel
o nieuczestniczenie w spotkaniu czy wykonywaniu konkretnej czynności medycznej. Dodatkowo wspomnieć należy, że Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 28 stanowi, iż
lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby
asystujące lub pomagające mu w pracy
przestrzegały tajemnicy zawodowej.8
Bardziej konkretnych informacji dostarcza ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej. Art. 13
precyzuje, jakie dane ma prawo uzyskać
pielęgniarka od lekarza – są to informacje: o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
i dających się przewidzieć następstwach
podejmowanych działań – wszystko to
w zakresie niezbędnym do udzielania
świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka ma
także prawo wglądu do dokumentacji
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medycznej pacjenta w takim samym zakresie.9 Jednocześnie ustawa nakłada na
pielęgniarkę obowiązek zachowania w tajemnicy ww. danych, wyłączając jednak
sytuację przekazania niezbędnych informacji osobom uczestniczącym w udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych.10
Otwarta pozostaje jednak kwestia
tego, czy lekarz może ostrzec personel
medyczny o chorobie zakaźnej pacjenta i potencjalnym ryzyku zakażenia przy
wykonywaniu koniecznych czynności medycznych i opiekuńczych. W myśl 40 ust. 2
pkt. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty lekarz zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej tylko
wówczas, gdy jej zachowanie może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub
życia samego pacjenta lub innych osób.
Mając na uwadze to, że poufne informacje
ujawniane mogą być tylko w niezbędnym
zakresie, poinformowani mogą być tylko
ci członkowie personelu, którzy dokonują
czynności zdrowotnych przy zakażonym
pacjencie i którym grozi bezpośrednie ryzyko zakażenia.
Innym problemem, jaki pojawia się
w związku z tematem, są informacje
ujawniane psychologowi w związku z procesem leczenia oraz zakres ich ochrony.
Psycholog, jak wiadomo, lekarzem nie
jest, jednak jego pomoc lub opinia często
są konieczne w trakcie leczenia pacjenta
w zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie
z art. 13 Ustawy o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów,
psycholog, po poinformowaniu klienta
o sposobie udostępniania wyników postępowania powinien uzyskać jego akceptację w tym zakresie. Dodatkowo art.
14 wskazanej ustawy formułuje wyraźny
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych
w związku z wykonywaniem zawodu.

Z obowiązku tego zwolniony jest jedynie
w wypadku, gdy zagrożone jest życie lub
zdrowie klienta czy innych osób oraz gdy
tak stanowią ustawy.11 Czy w takim razie psycholog może przekazać lekarzom
i innemu personelowi medycznemu informacje uzyskane od pacjenta? Jak uznał
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
20 kwietnia 2005 r.12 – do psychologów
wypełniających czynności wynikające
z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
(tj. przede wszystkim zapobieganie zaburzeniom psychicznym i zapewnianie osobom z zaburzeniami różnych form opieki
i pomocy) zastosowanie mają przepisy tej
właśnie ustawy. Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt
1 tego aktu psycholog będzie zwolniony
od zachowania tajemnicy w stosunku do
lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Z kolei
w myśl punktu 21 Kodeksu Etyki Psychologa ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową w ramach współpracy
ze specjalistami z innych dziedzin (także
wykonywania badań na ich zlecenie) możliwe jest tylko w takim stopniu, w jakim
jest to potrzebne. Uznać należy więc,
że psycholog może przekazać lekarzowi sprawującemu opiekę nad pacjentem
uzyskane informacje, jednak powinien je
ograniczyć do tych, które są niezbędne dla
prawidłowego przebiegu procesu leczenia.
Tajemnica lekarska zabezpieczona jest
licznymi sankcjami – za jej złamanie lekarzowi, jak i pielęgniarce, grozić może odpowiedzialność karna, cywilna oraz dyscyplinarna. Odpowiedzialność karna wynika
z art. 266 Kodeksu Karnego, który stanowi,
iż ten, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia informację uzyskaną w związku z wykonywaną pracą, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Postępowanie karne
wszczynane jest na wniosek poszkodowa-

nego. Zarówno Kodeks Cywilny, jak i Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta dają możliwość dochodzenia
finansowego zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną ujawnieniem tajemnicy. Ponadto na mocy ustawy o izbach lekarskich
możliwa jest odpowiedzialność zawodowa
lekarza przed sądem lekarskim.
Podsumowując, z mocy prawa lekarz
jest związany tajemnicą zawodową także wobec innego personelu medycznego,
jeżeli nie zachodzą wymagane przesłanki
– osoba, której są ujawniane informacje
uczestniczy w udzielaniu świadczeń konkretnemu pacjentowi, a informacje te są
niezbędne dla właściwego udzielenia tych
świadczeń. Personel medyczny jest objęty
obowiązkiem dalszego zachowania tajemnicy, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, 2011, s. 46
2
Tamże, s. 49 - 50
3
R. Kubiak, Prawo medyczne, 2010, s. 269
4
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
6
L. Ogiegło, Ustawa o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Komentarz, 2010.
7
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
8
R. Kubiak, Prawo medyczne, 2010, s. 288
9
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
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Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
12
Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia
2005 r., sygn. akt I KZP 6/05
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„Lekarze zobowiązani są każdorazowo oceniać możliwość przekroczenia granic tajemnicy
zawodowej i jeżeli w konkretnym przypadku uznają, że w czasie narady lekarskiej może dojść
do ujawnienia informacji w zbyt szerokim zakresie, powinni poprosić niższy personel
o nieuczestniczenie w spotkaniu czy wykonywaniu konkretnej czynności medycznej.”
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Z GRUDZIĄDZA

Zatrzymaj się...

W minionym roku zostało założone
Stowarzyszenie Na Rzecz Opieki Paliatywnej w Grudziądzu „Zatrzymaj się…”.
Ideą, która przyświecała założycielom,
było przybliżenie szerszemu gronu
trudnego tematu, jakim jest życie człowieka z ciężką nieuleczalną chorobą,
gdy zostaje zakończone tzw. leczenie
przyczynowe, a także sam moment
odchodzenia, umierania chorego.
Osobom zaangażowanym w tworzenie Stowarzyszenia zależy m.in. na
prowadzeniu szkoleń zarówno dla osób
związanych z medycyną paliatywną zawodowo, jak i ludzi chcących pomagać
pacjentom i ich rodzinom wolontaryjnie, tak aby podnosić poziom wiedzy
medycznej oraz promować filozofię
podstaw medycyny paliatywnej.
W związku z powyższym Stowarzyszenie wspólnie z Izbą Lekarską
zorganizowało pierwsze szkolenie dla
lekarzy w dniu 31.01.2014 r. w Hotelu
Rad. W roli prelegentów zaproszono
konsultanta krajowego w dziedzinie
medycyny paliatywnej Panią Doktor
Aleksandrę Ciałkowską-Rysz oraz Panią Doktor Justynę Wietrzyńską, które

Szkolenie

Jak co miesiąc, 28 lutego bieżącego roku, pod egidą Rady Naukowej
Szpitala Specjalistycznego im dr Wł.
Biegańskiego w Grudziądzu oraz Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu,
odbyło się spotkanie szkoleniowe dla
lekarzy naszego Szpitala. Gościliśmy
w sali konferencyjnej hotelu Rad. Tematem spotkania była problematyka
związana z „Żylną Chorobą Zakrzepowo Zatorową”, a gospodarzem spotkania byli lekarze Oddziału Chirurgii
Ogólnej naszej lecznicy. W programie
spotkania lek. Mirosław Wyrostkiewicz
przedstawił aktualne spojrzenia na problem zatorowości żylnej oraz trzyletni
materiał własny Oddziału Chirurgicznego dotyczący epidemiologii i lecze-
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wygłosiły wykłady na temat podstawowych zagadnień związanych z leczeniem bólu, różnic i podobieństw
wśród leków opioidowych oraz leczenia objawowego zmian przerzutowych
w układzie kostnym przy zastosowaniu
bisfosfonianów. Ponadto przedstawiciele firm sponsorujących spotkanie zapoznali uczestników z nowymi lekami,
zaś Prezes „Zatrzymaj się…” przedstawił
w skrócie dalsze plany działalności statutowej stowarzyszenia.
Na spotkanie, ku zadowoleniu organizatorów, przybyli nie tylko koledzy
z Grudziądza, ale również osoby na co
dzień zajmujące się medycyną paliatywną z niemal całego województwa (m.in.
Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Lipna
czy pobliskiego nam Świecia nad Wisłą).
Po wykładach uczestnicy chętnie
wymieniali spostrzeżenia na temat warunków w jakich pracują, oczekiwań,
a także trudnych problemów dotyczących wszystkich pracujących aktywnie
w Służbie Zdrowia w naszym rejonie.
Jako że planujemy kolejne spotkania
szkoleniowe… do zobaczenia w Grudziądzu!
Sławomir Goryński

Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny
Paliatywnej dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz i Prezes Stowarzyszenia „Zatrzymaj się…”
dr Sławomir Goryński

nia głębokiej zakrzepicy żylnej kończyn
dolnych. W drugiej części spotkania
lek. Maria Laskowska przedstawiła aktualne wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo zatorowej.
Jako trzecia, Pani mgr Paulina Pietrzak,
przedstawicielka firmy Aspen, która
była sponsorem spotkania, przedstawiła heparyny drobnocząsteczkowe
produkowane przez reprezentowaną
przez siebie firmę.
Jako że temat jest ważki i dotyczący wszystkich specjalności lekarskich,
frekwencja dopisała. W spotkaniu
uczestniczyli zarówno lekarze pracujący w szpitalu, jak i koleżanki i koledzy
pracujący w POZ-ach. W audytorium
obecni byli zarówno lekarze seniorzy
z naszego środowiska, jak i koledzy

rozpoczynający swoją drogę medyczną. W zaangażowaniu w dyskusję, która wywiązywała się po każdej prelekcji,
przedstawiane były własne doświadczenia z problemami zakrzepowymi
u swoich pacjentów. Dyskutanci dzielili się doświadczeniami, wyrażali opinie.
Zauważalne było zróżnicowanie podejścia lekarzy specjalności „zabiegowych”
i „zachowawczych” do omawianego tematu.
Mam nadzieję, że spotkanie to wzbogaciło nasze doświadczenie, a i było
okazją do miłego spotkania na gruncie
towarzyskim, na co w codzienności zawodowej mamy coraz mniej czasu.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu.
Mirosław Wyrostkiewicz

Dyskusja w kuluarach

KOMUNIKATY
PRACA
Nowo powstająca przychodnia
POZ w Toruniu nawiąże współpracę
z lekarzem internistą,
rodzinnym bądź pediatrą.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z p. Joanną Szewczyk, tel. 513 121 950,
e-mail: propagandamdm@gmail.com.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18 zatrudni:
specjalistów psychiatrii, psychiatrów,
lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii
lub chcących się specjalizować
z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
– specjalistów psychiatrii, psychiatrów,
lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii
– praca w ramach dyżurów lekarskich,
– specjalistę chorób wewnętrznych
(dodatkowym atutem będą posiadane kwalifikacje
do wykonywania badań USG)
– praca w oddziałach szpitala.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia (kontrakt lub umowa
o pracę). Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala
w Świeciu przy ul. Sądowej 18 lub przesłać na adres
Szpitala, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18.
Informacje pod nr tel. 52 330 83 02 lub 52 330 83 63.

Sprzedam

gabinet stomatologiczny w Rypinie
tel. 510 145 328

WYDZIAŁ STOMATOLOGICZNY
PAM W SZCZECINIE ROCZNIK 1994

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
W tym roku mija dwadzieścia lat od dnia, w którym otrzymaliśmy dyplom ukończenia studiów. To bardzo dawno, a wydaje się
jakby było wczoraj, aby więc wspólnie przywołać wspomnienia
i jeszcze raz przeżyć miłe chwile, organizujemy zjazd koleżeński.
Proponujemy spotkanie w dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r.,
w hotelu Baltic Plaza mediSPA & fit w Kołobrzegu.
Koszt od osoby 770,36 PLN. Prosilibyśmy o dokonywanie
wpłat na konto: Kod swift: PKOP PL PW nr IBAN: 50 1240 6508
1111 0010 5553 9822 w banku Pekao SA, w tytule wpłaty: dwudziestolecie i imiona i nazwiska uczestników. Termin imprezy
zgodnie z terminem wymienionym w ofercie. Prosimy o dokonywanie wpłat do 6 kwietnia.
Komitet organizacyjny:
Ewa Karędys tel. 608 305 672, mail: bubabuba@hoga.pl
Tomasz Jagniewski tel. 502 354 973,
mail: tomekjagniewski@poczta.onet.pl
Zygmunt Zięba tel. 601 155 055, mail: tkacka66@gmail.com
Jerzy Szymczak tel. 501 151 191, mail: jerzy@nzoz-laser.pl

Przychodnia Medycyny Pracy w Toruniu nawiąże współpracę z lekarzem medycyny pracy, lekarzem
laryngologiem i lekarzem medycyny sportowej.
tel. 601 077 779.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni lekarza
internistę w oparciu o umowę cywilnoprawną
do pracy w Oddziale Wewnętrznym (także dyżury
medyczne). Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia
z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny: +48 56 677 26 07
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Przychodnia stomatologiczna w centrum Bydgoszczy
podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem.
tel. 604 796 594.
Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej „REHMAK”
S.C. w Gniewkowie zatrudni do Poradni Rehabilitacyjnej
lekarza z kwalifikacjami:
1. lekarza rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji ogólnej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
3. lekarza specjalistę chirurgii urazowo-ortopedycznej
lub ortopedii i traumatologii
lub lekarza specjalistę reumatologii.
Kontakt: w godz. od 7.00 do 12.00 lub 518 034 614
e-mail: rehmak@poczta.onet.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskiej
Wystawie Malarstwa Lekarzy, która odbędzie się
w dniach 25 - 30 maja 2014 roku
w Klubie Lekarza w Łodzi
Już po raz jedenasty Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej
w Łodzi zaprasza na Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Lekarzy.
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem
w Wystawie prosimy o dostarczenie swych dzieł do Okręgowej
Izby Lekarskiej w Łodzi (93-005 Łódź, ul. Czerwona 3) do 12
maja br.
Obrazy mogą być wykonane w dowolnych technikach i formatach oraz opatrzone następującymi danymi: tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj jego specjalizacji, miejscowość zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2 prace od jednego autora ze
względu na ograniczenia powierzchni wystawienniczej. Prace
oceni jury złożone z trójki profesjonalistów.
Wernisaż odbędzie się 25 maja 2014 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w Klubie Lekarza w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3.
Wystawa potrwa do 30 maja br. Serdecznie zapraszamy Autorów
i Wszystkich zainteresowanych twórczością lekarzy.
Kontakt: Iwona Szelewa, tel. 42/683 17 01, fax 42/683 13 78,
adres internetowy: biuro@oil.lodz.pl
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KOMUNIKATY
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej gratuluje osobom, które w 2013 roku zgłosiły
do Izby uzyskanie specjalizacji bądź stopnia naukowego
1. Modrzyński Marek
		
2. Kocińska Katarzyna
		
3. Krajewska Marzena
		
4. Górecki Dariusz
		
5. Jankowski Marek
		
6. Strugała Cezary
		

uzyskał stopień
naukowy Dr hab. n. med.
uzyskała stopień
naukowy Dr n. med.
uzyskała stopień
naukowy Dr n. med.
uzyskał stopień
naukowy Dr n. med.
uzyskał stopień
naukowy Dr n. med.
uzyskał stopień
naukowy Dr n. med.

1. Adamczyk Przemysław
Balneologia
		
i medycyna fizykalna
2. Bednarek Szymon
Położnictwo
		
i ginekologia
3. Berdych Julita
Okulistyka
4. Białeta Joanna
Medycyna pracy
5. Brożek-Gawrońska Anna
Medycyna pracy
6. Budka Beata
Kardiologia
7. Burak Katarzyna
Choroby wewnętrzne
8. Chojnacki Marcin
Choroby wewnętrzne
9. Chorchos Jarosław
Choroby płuc
10. Czachorowski Piotr
Kardiologia
11. Czaja Norman
Choroby wewnętrzne
12. Czerniak Joanna
Pediatria
13. Czyżewska Maria
Choroby wewnętrzne
14. Czyżo Magdalena
Położnictwo
		
i ginekologia
15. Dolata Magdalena
Reumatologia
16. Donderska Monika
Alergologia
17. Gajda Maciej
Neurologia
18. Gąsior-Kozieł Renata
Neonatologia
19. Góralczyk-Stawska Anna
Pediatria
20. Grabowski Maciej
Psychiatria
21. Grzymowicz-Leciak Magdalena Okulistyka
22. Hotloś Lucyna
Balneologia
		
i medycyna fizykalna
23. Jagielska Marzena
Choroby wewnętrzne
24. Jandernal Justyna
Onkologia kliniczna
25. Kałosza Aleksandra
Choroby wewnętrzne
26. Karkosik Kinga
Anestezjologia
		
i intensywna terapia
27. Karpienko Anna
Protetyka
		
stomatologiczna
28. Kata Alina
Balneologia
		
i medycyna fizykalna
29. Klonowska Jolanta
Pediatria
30. Krzemiński Rafał
Chirurgia ogólna
31. Kucharzewska Anna
Medycyna pracy
32. Kühn Katarzyna
Medycyna paliatywna
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33. Leszniewski Jarosław
Urologia
34. Lutowska Katarzyna
Rehabilitacja medyczna
35. Łuczak Magdalena
Dermatologia
		
i wenerologia
36. Łuczak Tomasz
Okulistyka
37. Maciaś-Jonczyk Anna
Neurologia dziecięca
38. Madej Joanna
Urologia dziecięca
39. Majczyńska Eliza
Radiologia
		
i diagnostyka obrazowa
40. Małkiewicz Renata
Neonatologia
41. Michałek Aleksandra
Medycyna rodzinna
42. Mitura Krzysztof
Rehabilitacja medyczna
43. Nagala Tomasz
Choroby wewnętrzne
44. Nowak Aneta
Kardiologia
45. Nowak Grzegorz
Urologia
46. Pietrzak Izabela
Choroby zakaźne
47. Piontek Agnieszka
Ortodoncja
48. Płoszańska Agata
Anestezjologia
		
i intensywna terapia
49. Polachowski Dariusz
Diabetologia
50. Ponińska Małgorzata
Położnictwo
		
i ginekologia
51. Rodziewicz Estera
Chirurgia dziecięca
52. Rudewicz Iwona
Anestezjologia
		
i intensywna terapia
53. Sacha Tomasz
Geriatria
54. Sadłecki Paweł
Ginekologia
		
onkologiczna
55. Skiba-Skowronek Małgorzata Neurologia
56. Skop Aleksander
Ginekologia
		
onkologiczna
57. Soroczyńska-Wrzyszcz Anetta Gastroenterologia
58. Staszak Justyna
Choroby wewnętrzne
59. Stępkowska Katarzyna
Stomatologia
		
zachowawcza
		
z endodoncją
60. Stodolski Mariusz
Chirurgia ogólna
61. Sulencka-Kaatz Anna
Reumatologia
62. Tomczak-Warchoł Magdalena Położnictwo
		
i ginekologia
63. Wasilewski Patryk
Choroby wewnętrzne
64. Weber-Falkowska Karolina
Pediatria
65. Wierzchowska Dorota
Choroby płuc
66. Wiśniewska-Organek Dominika Choroby wewnętrzne
67. Władecka Ewelina
Pediatria
68. Woźniak Tomasz
Choroby wewnętrzne
69. Zgorzelak Wojciech
Balneologia
		
i medycyna fizykalna
70. Zmudziński Mariusz
Położnictwo
		
i ginekologia
71. Zmysłowski Hubert
Chirurgia szczękowo
		
-twarzowa

KĄCIK SENIORA
ZAPROSZENIE
Komisja Senioratu zaprasza wszystkich zainteresowanych Lekarzy Seniorów na Pierwsze Spotkanie Klubowe,
które odbędzie się w 13 maja 2014 r.
w siedzibie KPOIL w Toruniu przy ul.
Danielewskiego 6.
WYNIKI ANKIETY
Korzystając z okazji, jaką było noworoczne spotkanie Seniorów, które zgromadziło 76 osób, poprosiłam
w anonimowej ankiecie o odpowiedzi
na pytania dotyczące oczekiwań ze
strony Komisji Senioratu i Samopomocy. W ankiecie wzięło udział 56 osób.
Teraz pragnę przedstawić wynik tej
ankiety.
1. Jakich form działalności samopomocowej oczekiwaliby Państwo ze strony naszej komisji:
– pomocy finansowej oczekiwałoby 12
osób,
– pomocy w dostępnie do leczenia specjalistycznego i rehabilitacyjnego – 9
osób,
– pomocy w ramach wolontariatu koleżeńskiego – 10 osób,
Trzy osoby uznały dotychczasową
pomoc Izby Lekarskiej za wystarczającą.
PODZIĘKOWANIA
Komisja Senioratu i Spraw Socjalnych składa serdeczne podziękowania lekarkom Przychodni CITOMED
Pani dr Aleksandrze Jelińskiej i Pani
dr Małgorzacie Grądzkiej za szczególne zajęcie się naszą chorą koleżanką
seniorką wymagającą nie tylko opieki
lekarskiej. Obydwie Panie zadbały też
o wyegzekwowanie prawidłowej opieki nad chorą interweniując w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz podjęły
działania zmierzające do umieszczenia
chorej w Ośrodku Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym lub DPS .
Obydwu Paniom Doktor jeszcze raz
serdecznie dziękujemy za pełne empatii
i energii skuteczne działanie.
Komisja Senioratu
i Spraw Socjalnych

Niezainteresowanych pomocą było 14
osób. Kursem komputerowym zainteresowane były 4 osoby, a jedna osoba
chciałaby by było poradnictwo stomatologiczne dla seniorów.
2. Czy nadal organizować wyjazdy
rehabilitacyjne?
– tak – odpowiedziały 54 osoby.
W tym 11 wskazało Darłówek, 3
chętnie wyjechałyby na rehabilitację
do Ciechocinka lub Inowrocławia, a 2
osoby chętnie wyjeżdżałyby dwa razy
w roku.
3. Jakie proponują Państwo wyjazdy
krajowe 1- lub 2-, 3-dniowe?
– wyjazdy jednodniowe, chętnie łączone ze spektaklem operowym lub teatralnym widziały 22 osoby,
– wyjazdy raczej do pobliskich miejscowości, 2-3-dniowe – 4 osoby,
– najwięcej osób (14) zainteresowałoby
Podlasie, Białowieża plus Mazury,
– południowo-wschodnie rejony kraju
interesują 8 osób,
– 13 osób wskazało bardzo różne miasta, a niezainteresowanych wyjazdami
było 6 osób.
4. Jakie proponują Państwo wyjazdy
zagraniczne:
– niezainteresowanych było 8 osób,

– najwięcej (19) wskazało na Austrię
z Wiedniem i Bawarię,
– 18 osób wybrałoby Turcję, Drezno,
Lipsk, Berlin, Poczdam,
– pozostałe głosy były bardzo rozproszone, pojedyncze na różne państwa
i stolice Europy.
5. Na ile są Państwo zainteresowani
spotkaniami klubowymi w naszej nowej siedzibie?
– 46 osób spotykałoby się raz w miesiącu,
– 3 osoby 1-2 razy miesiącu, 6 osób 1 3 razy w miesiącu, 1 osoba 2 - 4 razy
w miesiącu.
Bardzo dziękuję za udział w ankiecie.
Państwa uwagi, sugestie i propozycje
będą bardzo pomocne w planowaniu
prac Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych w obecnej kadencji.
Równocześnie bardzo proszę osoby,
które wskazywały na potrzebę zwykłego zainteresowania z naszej strony i pomocy w ramach wolontariatu,
by choćby telefonicznie zechciały się
z nami skontaktować. Telefony do osób
w naszej komisji zajmujących się tą problematyką poda Państwu Pani Agnieszka Lis – 56 655 41 60 w. 18.
Małgorzata Kędzierska

Komunikat Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu w Toruniu.
W dniu 10 marca 2014 r. w nowej siedzibie KPOIL w Toruniu przy ul. Danielewskiego 6 odbyło się Walne Zebranie członków LSS w Toruniu. Na zebraniu
członkowie zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2013 rok
i udzielili Zarządowi absolutorium. Rok 2013 dla LSS zamknął się wynikiem
dodatnim tzn. przewaga dochodów nad wydatkami.
W Zarządzie nastąpiły zmiany, na miejsce lek. stom. Zofii Stankiewicz, Skarbnika LSS (która zrezygnowała z funkcji z powodów osobistych), została wybrana jednogłośnie lek. stom. Eleonora Sobiecka-Bryndal. Do Komisji Rewizyjnej
została wybrana dr Maria Poleszczuk, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
– na miejsce dr Hermanowskiego – został wybrany dr Zenon Walinowicz. Gratulujemy!
Od kwietnia 2014 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyżury
członków Zarządu Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu (siedziba Izby, II piętro, winda) w poniedziałki i w czwartki w godz. 12.00 - 14.00 Alicja Godlewska-Niezgoda (tel. 518 958 503), Eleonora Sobiecka-Bryndal (tel. 502 157 791) oraz
Liliana Kulesza.
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WSPOMNIENIE

Pani dr Irena Łazarewicz
15 grudnia 2013 r. zmarła nasza
ceniona, lubiana i utalentowana Koleżanka Pani dr Irena Łazarewicz z domu
Lwicka.
Urodziła się w Toruniu w 1917 r.
w rodzinie inteligenckiej. Matka Anastazja z domu Thil pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Ojciec
Antoni Lwicki był lekarzem dentystą.
W czasie wojny, gdy rodzina wysiedlona
z mieszkania przy ul. Żeglarskiej wegetowała w strasznych warunkach, młodziutka Irena utrzymywała całą rodzinę,
pracując w biurze składu opałowego.
Ojca aresztowano i wywieziono do
obozu koncentracyjnego. Po powrocie
był wrakiem człowieka, zmarł w 1945 r.
Studia medyczne Pani Irena rozpoczęła w 1936 r. na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu w Poznaniu. Wkrótce
wojna te studia przerwała. Pani Irena
kontynuowała naukę na Uniwerystecie
w Gdańsku w latach 1943/44, gdzie zda-
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ła końcowe egzaminy i uzyskała dyplom
lekarski w 1946 r.
Po wojnie powróciła też do dawnego mieszkania przy ul. Żeglarskiej
i wyszła za mąż za Antoniego Łazarewicza, oficera Wojska Polskiego, który
również skończył studia medyczne i był
stomatologiem. W pierwszych dniach
po zakończeniu wojny została aresztowana i osadzona w areszcie śledczym
w „Okrąglaku”. Dotkliwy brak lekarzy
w Toruniu zmusił jednak ówczesne
władze do podjęcia starań o Jej uwolnienie. Zaraz też dr Irena zaczęła pracę
w Szpitalu Miejskim początkowo w oddziale chirurgicznym, później w oddziale gruźliczo-zakaźnym. Tam też
prawdopodobnie zaraziła się gruźlicą.
Długotrwała, ciężka choroba w trudnych powojennych warunkach przerwała Jej pracę i nadszarpnęła zdrowie.
Będąc jeszcze nie w pełni sił, podjęła
pracę początkowo dorywczą, w pogo-

towiu ratunkowym, higienie szkolnej
oraz w charakterze wykładowcy w Liceum Felczerskim. W końcu wróciła do
Szpitala Miejskiego, gdzie pracowała
w oddziale wewnętrznym. Specjalizację
z interny I° uzyskała w 1952 r. oraz II°
w 1963 r. Szczególnie interesowała się
kardiologią, toteż w latach 1987-1994
kierowała szpitalną pracownią EKG.
Pracę zawodową zakończyła
w 1994 r. Była doskonałym lekarzem,
szanowanym przez pacjentów. W stosunku do współpracowników wymagającą, ale też kochaną i szanowaną
„szefową”.
Za wieloletnią pracę w Służbie Zdrowia odznaczona w 1982 i 1985 r. Złotym
Krzyżem Zasługi, w 1985 r. odznaczenie
Pro Gloria Medici Kapituła przyznała
Pani dr Łazarewicz w 1997 r.
Po przejściu na emeryturę w wieku
78 lat zaczęła swoje drugie życie, jakim
było dla niej malarstwo. Już w gimnazjum nauczyła się techniki malarstwa
akwarelowego oraz rysunku. W domu
kierowała nią mama, która też malowała techniką olejną i na porcelanie.
W okresie studiów i pracy zawodowej liczne obowiązki nie pozostawiały
czasu na malowanie. Wróciła do tej pasji dopiero po przejściu na emeryturę.
Szlifowała swój talent pod kierunkiem
artystów plastyków w Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Malowała akwarelą, pastelami, akrylem i olejami, a także na porcelanie. Tematyką tych prac były głównie pejzaże
i kwiaty. Miała bardzo liczne wystawy
malarskie w Toruniu, a w ostatnich latach także na ogólnopolskiej wystawie
malarstwa lekarzy w Izbie Lekarskiej
w Łodzi. Na Boże Narodzenie, co roku,
malowała bombki na koncert charytatywny na rzecz Oddziału Hematologii
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.
Zachowamy Ją w pamięci jako cenioną i szanowaną lekarkę, utalentowaną
malarkę, osobę szlachetną i lubianą.

Małgorzata Kędzierska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 lutego 2014 r. zmarł
Pan Dr

Panu Doktorowi
Zbigniewowi Gawronowi
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pani Doktor
Jolancie Sobczyk
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

MATKI

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

Panu Doktorowi
Tadeuszowi Chojnackiemu
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pani Doktor Barbarze Konieczce
i Pani Doktor Katarzynie Konieczce
szczere wyrazy współczucia z powodu
śmierci

Panu Mecenasowi
Tomaszowi Łukomskiemu
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

SYNA

MĘŻA I OJCA

MATKI

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

Pani Dr Beacie Ranatowskiej
i Panu Dr Maciejowi Ranatowskiemu
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pani Doktor
Agnieszce Krosnowskiej
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

MATKI

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor
Grażynie Dywan-Olejniczak
oraz Pani Doktor
Jolancie Dywan-Corder
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Panu Doktorowi
Andrzejowi Romaniukowi
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pani Doktor
Agnieszce Krosnowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają lekarze i pielęgniarki
Oddziału Pediatrii, Endokrynologii
i Neurologii Dziecięcej Szpitala
Dziecięcego w Toruniu

OJCA
składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

MIROSŁAW KOCHEL
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom
składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska

ŻONY
składa Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska
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